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 .يف املسرح اجلزائرّي االجتاه الثورّي   

 .موضوعاته و مساته الفنية

 / ماّدة "املسرح املغاربّي". الّسنة الّثالثة )أدب عربّي(.سادسةاحملاضرة ال

 / نشأة االجتاه الثوري:1

أثر يف تغيري أسلوب النضال السياسي و الدعوة صراحة إىل  5491ماي  8لقد كان جملازر 

ذلك على يد فئة ثورية آمنت بالعمل  حماربة االستعمار الفرنسي بالسالح، و قد حتقق

(، و كان من أهدافها حماربة العمل السياسي و L’osالعسكري، مسّيت املنظمة اخلاصة )

احلزبي الضيق الذي يتعارض مع خطابها الثوري، غري أن هذه املنظمة ألقي على أغلب أعضائها 

 C.R.U.Aالقبض و زّج بهم يف السجن، و بعد خروجهم أسسوا اللجنة الثورية للوحدة و العمل، 

 د تاريخ اندالعها.، و تكفلوا بالتحضري للثورة و حتدي5419يف مارس 

ظهرت بذور االجتاه الثوري يف املسرح اجلزائري بعد نهاية احلرب العاملية الثانية بشكل 

، أن بذور هذا االجتاه مل تكن متوافرة قبل هذا التاريخ –أبدا  –واضح و علين، و هذا ال يعين 

سرحية اليت كتبها امل يف بعض األعمال –الثوري  –ر على بذور هذا االجتاه ثفيمكن لنا أن نع

حمي الدين باشطارزي ، مثل مسرحية )فاقو( و )بين وي وي( و غريها، كما ظهرت يف بعض 

األعمال املسرحية التارخيية مثل مسرحية )حنبعل( ألمحد توفيق املدني و مسرحية 

 )يوغرطة( لعبد الرمحن ماضوي، و غريها من االجتاهات املسرحية.

تدعو إىل الثورة و التغيري بطريقة غري صحيحة خوفا فلقد كانت الكتابات املسرحية 

من األجهزة األمنية الفرنسية اليت كانت تراقب الوضع الداخلي مراقبة شديدة، و ترصد 

متابعة دقيقة، مستخدمة يف ذلك بعض العمالء  حركات بعض املناضلني النشطني و تتابعهم

 .خبار عن حتركاتهم و نشاطاتهماملندسني بني أوساط الشعب الذين كانوا ينقلون هلا األ

كما كانت تتبع األنشطة الفنية املختلفة، و التجمعات الدينية و الثقافية و 

االقتصادية و يف ظل هذه الظروف السياسية و الثقافية حتول مفهوم املسرح بعد احلرب العاملية 

الثانية، و مل يعد مقتصرا على املسرح اهلزلي بل تغّير حنو مسرح يتسم باملواجهة و الثورة و 

ا إىل الثورة و التغيري، كما شهدت الفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية حتوال يف الدعوة الحق
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املضامني، و من املسرحيات اليت قدمت للجمهور اجلزائري مسرحية )عدو الشعب( للكاتب 

النروجيي "إبسن" 

(5)
 أثار عرضها يف مدينة وهران أحاسي  اجلمهور يتو مسرحية )خالد( و ال 

يف الشوارع، العرض مباشرة متظاهرين  الذي حضرها، فخرج الشباب بعد انتهاء  اجلزائري الغفري

الذي )كان( يدور حول رفض الزواج بالفرنسيات كرمز  نتيجة تفاعلهم مع موضوع املسرحية

لرفض االستعمار الفرنسي ذاته، مما دعا الشرطة إىل التحقيق مع املمثلني و حتذيرهم من عاقبة 

ما يفعلون"

 (2)
 

مسرحية )عدو الشعب( من املسرحيات الرائدة اليت أسهمت يف توعية الشعب تعد 

اجلزائري، و دعوته صراحة إىل ضرورة القيام بالثورة من خالل عملية التعبئة الشاملة. و هناك 

مسرحيات أخرى ال تقل عنها أهمية يف التعبري الصريح و الدعوة العلنية إىل الثورة، منها 

مسرحية "حتيا األخوة"

(3)
 ، و هي من املسرحيات املفقودة يف أرشيف املسرح اجلزائري.

لعب املسرح دورا بارزا يف مسايرة التطورات و األحداث كما لعب دورا يف نقل وعي 

الذي يعيشونه. يقول بوعالم اجلزائريني بضرورة القيام بثورة ختلصهم من الوضع املأساوي 

ماي وقع يف نفوسنا،  8احلرب العاملية الثانية، و حوادث رمضاني "و كان هلزمية النازية و انتهاء 

و التقليد، و العمل على كتابة  انعك  يف بعض مسرحياتنا، اليت ابتعدت عن الرتمجة

يف  يف الثورة و الكفاح و التصدي حملاوالت االستعمارمسرحيات تسمو إىل املطامح اجلزائرية 

 .املسخ األخالقي و الفكري...."

(9)
 

احلركة املسرحية عن االرهاصات اجلنينية للثورة اجلزائرية، من خالل طرح  لقد عربت

 مضامني ثورية قبل اندالع الثورة التحريرية نفسها.

 

 / أثر الثورة التحريرية يف املسرح اجلزائري:2

طبيعيا للتعبري عن أهداف  إن ظهور االجتاه الثوري يف املسرح اجلزائري كان إنعكاسا

الثورة اجلزائرية، بكل حرية، و بكل صراحة، و بوسائل فنية تتماشى مع طبيعة املرحلة 

جانبني تأثري الثورة يف املسرح اليت تتطلب وسائل جديدة يف االتصال و التوعية، و قد انعك  

 هما: اثنني
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 أ/ اجلانب السليب: )احنسار املسرح اجلزائري(:

العوامل املؤثرة سلبيا يف املسرح اجلزائري هو احنساره يف بعض املدن و غيابه أو لعل من أهم 

بسبب السياسة االستعمارية اليت كانت حتاصر الفرق  ،تغييبه يف مدن اجلزائرية األخرى

و املسرحيني عموما، و التضييق على النشاط املسرحي من خالل الرقابة اليت مل تكن  املسرحية

اشى مع سياسة االستعمار، لكن مع اندالع الثورة التحريرية اجمليدة، قامت تسمح إال مبا يتم

السلطة االستعمارية حبل مجيع الفرق املسرحية و مالحقة املسرحيني "و حماربتهم بأساليب 

القمع و السجن و القتل، و منها ما يتعلق مبواقف رجال املسرح انفسهم إذ اختار كثري منهم محل 

ىل اجلبال للمشاركة يف حرب التحرير جبانب إخوانهم يف جيش التحرير السالح و الصعود إ

الوطين" 

(1)
. 

فقد مت  –بسبب االحتالل الفرنسي  –لقد كان أثر الثورة التحريرية سلبيا على املسرح 

إيقاف مجيع األنشطة املسرحية ألن السلطة الفرنسية كانت تدرك جيدا خطر املسرح يف 

مترير بعض الرسائل السياسية إىل اجلمهور، و هكذا خلت ساحات املدن اجلزائرية من النشاط 

 ، و هي السنة نفسها اليت عرفت مقاومة عنيفة لالستعمار الفرنسي.5411املسرحي منذ عام 

 نب االجيابي املسرحي: ) املسرح يف املنفى(ب/ اجلا

لقد قامت السلطات االستعمارية بالبطش و التنكيل جبميع رجال املسرح، لكن السجون 

لوا فرقا حتولت إىل فضاء للرتفيه و التوعية السياسية بفضل بعض املسرحيني الذين شّك

ة( و الطيب أبو احلسن و قربمسرحية داخل السجون نذكر منهم: حسن احلسين املعروف )بـــ بو

و  .غريهما. و قد قدموا عروضا مسرحية تدعو إىل األخوة و االحتاد و خدمة الثورة التحريرية

لعل ما ميكن االشارة إليه أن أغلب العروض املسرحية ضاعت ألنها مل تدون ساعتها، و غلب عليها 

 طابع الشفوية و االرجتالية.

 

 

 املسرح اجلزائري يف املنفى: -3
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باندالع الثورة التحريرية اجمليدة توقفت احلركة املسرحية يف اجلزائر، و على 

يبدو أن أول حماولة "الرغم من املضايقات حاول بعض الفنانني تأسي  فرقة مسرحية و 

، حني اتصل "حممد بودية" بالفنان 5411 عملية لتأسي  هذه الفرقة متت سنة

عا إنشاء فرقة فنية تتكفل بنقل صوت "مصطفى كاتب" يف باري  و حاول االثنان م

الثورة اجلزائرية إىل خارج الوطن، لكن ظروف احلرب يف اجلزائر و إنعكاساتها حالت 

دون حتقيق هذا اهلدف" 

(1)
. 

و قد حاول بعض الفنانني تأسي  فرق مسرحية يف حماولة جلمع املسرحيني و 

اوالت باءت بالفشل أمام تعّنت الفنانني اجلزائريني املقيمني يف اخلارج، غري أن كل احمل

على رجال املسرح و مل تسمح هلم  السلطات الفرنسية اليت منعت ذلك، بل شددت رقابتها

 مسرحية تسمع صوت اجلزائر الثائرة، و نقل آالم الشعب اجلزائري. تقديم عروضب

اتصل مسؤولون من حزب جبهة التحرير الوطين  5411و يف شهر نوفمرب من عام 

  "مصطفى كاتب" بغية تأسي  فرقة فنية تقوم بإمساع صوت اجلزائر اجملاهدة بالفنان

إىل الرأي العام العاملي و التعريف بالثورة اجلزائرية، و قد مت ذلك فعال يف شهر أفريل 

 .بتأسي  الفرقة الفنية جلبهة التحرير الوطين يف تون  5418

لقد قامت فرقة جبهة التحرير جبوالت الفنية يف كل من تون  و ليبيا و املغرب و 

مصر و العراق و يوغوسالفيا )سابقا( و االحتاد السوفياتي )سابقا( و الصني الشعبية و 

غريها...، و كانت هذه الفرقة وفّية ملبادئ ثورة نوفمرب، و يف التعريف بقضية الشعب 

 ال و املقاومة.ضمت صورا للناجلزائري املستعمر، و قد

لقد وجد املسرح حريته يف املنفى بعد سنني من املضايقات و الرقابة، حبيث أصبح 

املسرح حيقق جناحات كبرية بفضل فرقة جبهة التحرير الوطين، اليت أصبحت سفريا 

للثورة اجلزائرية يف كثري من الدول، حبيث قامت الفرقة بفضح السياسة االستعمارية 

زائر، من خالل العروض املختلفة اليت قدمتها يف كثري من الدول العربية و يف اجل

 األوروبية و األسيوية.

 / موضوعات االجتاه الثوري و مساته الفنية:3

ارتبطت املوضوعات املسرحية اليت قدمتها الفرقة ارتباطا وثيق بالثورة التحريرية، 

طين، أي حلركة ثورية، و هلذا كان حبكم أن الفرقة الفنية تابعة جلبهة التحرير الو
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من أهداف الفرقة الفنية دعم الثورة و فضح السياسة االستعمارية يف اجلزائر و نقل 

 الشعب اجلزائر الباسل.صورة مشرقة من نضال 

لقد كان لصدى الثورة التحريرية انعكاسات واضحة على موضوعات املسرح 

مسرحياتهم من روح الثورة اجلزائرية، اجلزائري مما دفعت بعض الكتاب إىل استلهام 

اال مسرحية منها )حنو النور( و )أبناء مالذي كتب أع نذكر منهم بوعالم راي 

القصبة( و )دم األحرار(، كما كتب كاتب ياسني باللغة الفرنسية مسرحيات منها: 

 "اجلثة املطوقة" و "األجداد يزدادون ضراوة" و غريهما....

 اجلزائرية و املسرح العامي: / الثورة4

تعترب مسرحية "حنو النور" أول عرض تقدمه فرقة جبهة التحرير الوطين يف تون  

، يدور موضوعها عن كفاح الشعب اجلزائري يف املدن و اجلبال و السجون. 5418سنة 

ففي أحد فصوهلا يظهر شاب يف السجن يتذكر صباه و حياول أن يتطلع إىل املستقبل 

حاول  رينكة( للرسام االسباني روي  بالسكوي بيكاسو.قلوحة فنية )من خالل 

 5431سنة رينكة( القرية اليت دمرها النازيون غبني اجلزائر املستعمرة و )  املؤلف الربط

حماوال إسقاط بني اجليش النازي و ما فعله يف اسبانيا و اجليش الفرنسي و ما فعله يف 

 املدن اجلزائرية.سطيف و قاملة و خراطة و غريها من 

بعد مسرحية )حنو النور( قدمت فرقة جبهة التحرير الوطين مسرحية ثانية 

يف  5418، و عرضت سنة 5412بعنوان، أبناء القصبة و هي من تأليف عبد احلليم راي  

، و يدور موضوعها حول وحشية 5415تون  ثم انتقلت إىل ليبيا و املغرب و العراق سنة 

ت املسرحية على جانب يف ّزو معاناة الشعب اجلزائري، و قد رك االستعمار الفرنسي.

غاية األهمية هو العمل الغذائي يف املدن من أجل ضرب املستعمر و تعميم الثورة من 

 اجلبال إىل املدن.

و قد حاولت املسرحية نقل صورة واقعية عن الوضع املأساوي الذي يعيشه الشعب 

ي و تعرضه لعملية إبادة وحشية من قبل املستعمر اجلزائري حتت وطأة االحتالل الفرنس

 الغاشم.

تعترب مسرحية )اخلالدون( من املسرحيات املتميزة و اخلالدة بسبب نقلها و 

جتسيدها لبعض املعارك على خشبة املسرح، من خالل بعض اجملاهدين الذين يعيشون 
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ال يرون خالصا ظروفا مأساوية لكنهم حيبون وطنهم و يبغضون املستعمر الفرنسي، و 

 من هذا الوضع إال بالثورة عليه و حترير وطنهم و اسرتجاع حرية شعبهم.

لقد كان هدف املسرح الثوري نقل صورة صادقة عما جيري يف أرض اجلزائر، و أن 

املعارك اليت خيوضها اجملاهدون ضد االحتالل الفرنسي هي معارك مبعنى الكلمة و 

 ليسوا فالقة كما تدعي فرنسا ذلك.

، 5411أما مسرحية "دم األحرار" فهي مسرحية تتناول الثورة اجلزائرية بعد سنة 

و تنقل املسرحية احلقائق  أي فرتة انتشار الثورة و توسعها يف القرى و املدن و اجلبال،

اده القليل مقارنة باجليش الفرنسي، لكنه كان تالواقعية كعدة جيش التحرير و ع

قتالية مرتفعة بسبب إميانه بالشهادة و صربه على يتمتع مبعنويات عالية و روح 

الشدائد التفاؤل بغٍد سعيد. و قد ركزت املسرحية على االيثار بوصفه قيمة أخالقية 

حترير الوطن كان السمة البارزة يف عالية، إن تفضيل االستشهاد يف سبيل اهلل من أجل 

 هذه املسرحية .

اجلندي الفرنسي ال يفكر إال يف و جند يف املقابل يف املسرحية نفسها، أن 

مصلحته اخلاصة، حتى عندما يتظاهر بأنه يدافع عن مصاحل فرنسا، و يتضح ذلك جليا 

يف معاملة األسرى الفرنسيني الذين كانوا يعاملون معاملة حسنة بعك  اجليش 

مع أسرى جيش التحرير بغلظة و وحشية.  يتعامل الفرنسي الذي كان

(1)
 

ت اليت كانت تؤلف لفرقة جبهة التحرير الوطين جيدها إن الدارس للمسرحيا

كلها تدور حول موضوع الثورة اجلزائرية و معاناة الشعب اجلزائري من أجل احلرية و 

االستقالل، كما تصور يف الوقت ذاته حالة البؤس و الفقر اليت كان يعيشها الشعب 

 اجلزائري حتت االحتالل.

املسرح اجلزائري بالثورة ارتباطا وثيقا انعك  سلبا على بعض اجلوانب ارتبط 

الفنية و اجلمالية، فاملسرح خالل هذه الفرتة كان من أهدافه. نقل صورة معاناة الشعب 

ىل خارج اجلزائر، و هلذا مل تر فرقة جبهة التحرير بأًسا يف الرتكيز إاجلزائري و ثورته 

من  ضعيفة اجلوانب الفنية للمسرحية، فجاءت املسرحيةعلى اجلوانب الثورية و اهمال 

و احلوار املوجز املكثف وتوظيف  حيث البناء الدرامي و األبعاد النفسية للشخصيات

اللهجة العامية مقرونة يف أحايني كثرية  باللغة الفرنسية، وعلى الرغم من كثرة 
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ت جناحا كبريا بسبب السلبيات، فإن املسرحيات اليت تناولت الثورة اجلزائرية حقق

 ارتباطها بالثورة و القيام مبهام إعالمية لفرقة جبهة التحرير الوطين.

 / االجتاه الثوري و املسرح الفصيح:5

 باللغة الفصحى، وتنتمي –أثناء الثورة اجلزائرية  –كتبت مسرحيات 

الثوري، و "هذا االجتاه متثله بعض املسرحيات و النصوص القليلة  اىل اإلجتاه مبوضوعاتها

املطبوعة. أما غري املطبوعة فهي كثرية ترجع إىل األيام حرب التحرير." 

(8)
. و من 

املسرحيات اليت كتبت أثناء الثورة التحريرية مسرحية " مصرع الطغاة " 

(4)
. لعبد اهلل 

ة العربية الفصحى، و قد كتبت سنة ركييب وهي أول مسرحية كتبت وطبعت باللغ

 . 5414ونشرت يف تون  سنة  5418

تعترب مسرحية " مصرع الطغاة " من املسرحيات الراقية، فقد كتبت بلغة أدبية 

راقية مكنت القراء يف الوطن العربي من تداوهلا دون جهد أو عناء. يدور موضوع 

الفرنسي، وتتوزع أدوار  املسرحية حول نضال الشعب اجلزائري ومقاومته لإلحتالل

، فمنهم شخصية " بشري املسرحية بني شخصيات خمتلفة ومتباينة ثقافيا وسياسيا

عارف" بطل املسرحية و هو يف الوقت ذاته بطل املقاومة الشعبية و أخته رمحة و حبيبها 

الدكتور أمحد والشيخ عارف أبو بشري و ) رمحة(، و األستاذ ) فرح( السياسي و جمموعة 

املقاومني و الرجل األحدب رمز اخليانة باإلضافة إىل جمموعة من رجال الشرطة من 

الفرنسية رمز للقمع و اإلستبداد، باإلضافة إىل شخصيات ثانوية أخرى تتباين يف 

 طيبتها وصالحها.

ميكن القول عن هذه املسرحية بأنها كانت فنيا ناجحة نسبيا، على الرغم من 

 السبب يرجع قد و احلماسية، الروح و املباشرة اخلطابية ةالنرب كهيمنة ،بعض اهلفوات

 فهي – ركييب اهلل عبد -املؤلف حياة من الشباب فرتة يف كتبت املسرحية أن إىل ذلك يف

 خلوض واملتحمسة املتوقدة الشباب بروح اململوء الثائر الشباب أدب إطار يف تدخل بذلك

 السياسي، الدجل أصحاب و املماطلني شوكة كسر إىل الداعية و الفاصلة، املعارك

 هذه من فهو اجلزائري، الشعب تاريخ تزييف على الفرنسي االستعمار ساعدوا الذين

 االستعمار" و الشعب بني الفاصلة الثورة إىل أي ذرياجل احلل إىل يدعو الناحية

(51)
. 
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 و التحريرية، الثورة إّبان اجلزائر يف املعيش واقعال عن صادقة صورة نقل املؤلف حاول

 .الثوري للتيار خدمة االستعمار، جتاه قوية هلجة تبين يف يتحرج ال

 مسرحيات كتبوا الذين املسرحني الكتاب يف تأثريه الثوري االجتاه واصل لقد

 من الفرنسي، االستعمار ضد اجلزائري الشعب خاضه الذي املسلح الكفاح من مستوحاة

  كتبه ما ذلك

 )الرتاب( مسرحية يف دودو العيد أبو

(55) 
 األوىل السنة يف " الرتاب مسرحية كتبت

 " أوضح بعبارة يعين وهو الصدق متام موضوعها على يصدق عنوانها وأن اجلزائرية، للثورة

 بها مرتبط  إليها مربوط وكأنه فأح  اجلزائري، االنسان فيها ولد اليت األرض أو الوطن

 أن  األخري هذا يدرك املسرحية..... خالل فمن قطعها الزمان على يستعصي حببال

 ويريد أهدرت حقوق أجل من وال اجتماعية، مغامن أجل من يكافح يكن مل اجلزائري

 عليه أطلق الذي هذا إىل تربطه وتارخيية نفسية صلة أجل من وإمنا يسرتجعها، أن

 .الرتاب" " املؤلف

(52)
 

 التعلق هذا يتطلبه وما ووطنه، بأرضه اجلزائري تعلق ولح املسرحية موضوع يدور

 اجلزائرية. الثورة من اجلزائري الشعب موقف تطرح فاملسرحية وتسامح، تضحية من

 ختطب لكنها فضيلة امسها فتاة أحب يدسع يدعى شاب موقف الرئيسي احلدث يصور

 اليت الفتاة أن عرف لكنه الثوار إىل وينضم بالثورة يلتحق أن بعد منه االنتقام فيقرر لغريه،

 أنها من الرغم على له وفية وهي خطيبها حتب كانت املقابل ويف حتبه تكن مل أحبها

 باستشهاد املسرحية وتنتهي )محيد( خطيبها مع والثوار بالثورة احتقت و اجلبل صعدت

 املعارك. احدى يف فضيلة و سعيد

 الوطين الواجب حب لكن الواجب، و احلب عاطفة بني صراعا فضيلة عاشت لقد

 يف املضيئة اجلوانب بعض تصور فاملسرحية محيد، خلطيبها احلب عاطفة على انتصر

 قوة فإن شك بال "و أنانيتهم، على الوطن سبيل يف التضحية تفضيلهم و شخصياتها، حياة

 تساعده اليت الطرق عن يبحث كان الذي البطل نف  يف الشر تصوير يف تبدو املسرحية

 مبادئها و الثورة نشوب حتى و لكنه و حمبوبته منه خطف أنه ظن ممن االنتقام على

 اخلري" عوامل فيه انتصرت و فيه الشر عنصر على تغلب

(53)
. 
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 االشارة من بد ال لكن و عليها، نعثر مل الثوري االجتاه تتجه أخرى مسرحيات هناك و

 أن استطاعت الثورة ألن املسرحية، األعمال حمور ستبقى و كانت اجلزائرية الثورة أن

 متيزت اخرى جهة من و السياسي، و االجتماعي للتحرر بداية و جديدا وعيا تشكل

 اجليد تعبريهماب متيزت كما الفصحى، العربية بلغتها )مسرحيتني( املسرحيات ضده،

 الفكرية. و االجتماعية مستوياتهم و الشخصيات نفسيات عن

 الفرنسية: باللغة املسرح و الثوري االجتاه /6

 عاملي، مستوى ذات ثورية مسرحيات (5412 -5419) من املمتدة الفرتة يف  ظهرت

 ىلإ بعضها ترجم كما العربية، اللغة إىل بعضها ترجم مت الفرنسية، باللغة كتبت

 الوطين. التحرير جبهة فرقة بتمثيلها قامت و اجلزائرية، العامية

 ظروف نتيجة كانت الفرنسية باللغة كتبت اليت مسرحيات إن القول ميكن

 الذين النقاد أغلب جيمع و العربية. اللغة حماربة على عمل الذي االستعماري االحتالل

 باللغة الكتابة جتربة – التجربة هذه أن البحث و بالدراسة اجلزائري األدب تنالوا

 املضموني. و الفين املستوى حيث من قوهلم حد على التجارب أرقى من كانت – الفرنسية

 ياسني كاتب /7

(14) 
 الثوري: املسرح و

 اللغة يف راقية مسرحية أعماال قدموا الذي الكبار األدباء من ياسني كاتب يعترب

 كاتب كان و .الشعب حياة من قاسية فرتة عن عمق و بصدق "عربوا الذين من كان و الفرنسية،

 تغنى لقد اجلزائر. مأساة حقيقة العاملي العام الرأي أمام كشف الرنانة، أصواته من صوتا ياسني

آالم  و آمال عن عرب و السجون عذابات و اإلبادة حرب شجاعةب وصف و اجلزائرب و بالثورة  كاتب

عرب عن ذلك كله بلغة تقف من حيث  شعبه بقوة مل يستطع أحد قبله أو بعده أن يعرب بها. لقد

املستوى الفين يف مصاف لغة كتاب وشعراء فرنسا الكبار" 

(51) 

لذلك جند الشخصيات اليت يوظفها  ،تتميز مسرحيات كاتب ياسني بأنها مرتابطة ومتآلفة

ال تكاد تتغري من عمل اآلخر إال بقدر ما يتطلبه طبيعة كل ابداع مسرحي فنجمة و األخضر 

رمبا ألن  ،مصطفى هي الشخصيات رمزية تتكرر يف كل أعماله املسرحية والروائيةومراد و

 موضوع هذه اإلبداعات على الرغم من اختالفها تظل تدور حول حمور واحد هو الوطن والشعب.

مسرحية اجلثة املطوقة:  1.7

(16)
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ئر تدور أحداث املسرحية حول مأساة اجلزائر، ويف أحد األحياء الشعبية يف اجلزا

ي القصبة رمز البطولة واإلباء والعراقة واألصالة تتناثر اجلثث و أجساد حالعاصمة ففي 

اجلرحى ومن كومة اجلثث ينهض األخضر البطل اجلريح ليذكر التاريخ مبأساة شعبه فيقرر 

البحث عن أجداده وهويته ويف خضم هذا البحث احلثيث يتأكد بأن اسرتجاع اهلوية ال يتحقق 

 الثوري.إال بالعمل 

 مسرحية األجداد يزدادون ضرارة: 2.7

تبتدئ مسرحية األجداد يزدادون ضراوة 

(51)
، من حيث انتهت مسرحية اجلثة املطوقة 

وتستمر األحداث بالتتابع والتطور على يدى األبطال أنفسهم وعلى رأسهم" األخضر" زوج" جنمة" 

اليت حتاول عالجه من جنونه فتفشل، فيموت هذا البطل متأثرا بآالم التعذيب، فتصاب جنمة 

يطاردها )عقاب( يعشقها فتنقلب اىل  كذلك باجلنون وتغادر الديار اىل الوديان املهجورة حبيث

إمرأة متوحشة مت لكن سرعان ما تنظم اىل جيش التحرير الوطين مع النساء األخريات تبدو 

الشخصيات مشبعة بالرموز يف كال املسرحيتني ويف سائر مسرحياته وترتاوح هذه الرموز بني 

سيج فين حمكم يتم عن األسطورة الشعبية والواقع حبيث يتداخل الواقعي باألسطوري يف ن

 مقدرة مسرحية ورؤية واضحة.

حلل ما ميكن استخالصه أن الثورة اجلزائرية أثرت يف مسرح بشكل كبري وتراوح هذا التأثري 

وهناك نصوص مسرحية أخرى كتبت  .يف عمقه وقوته من مؤلف آلخر ومن مسرحية ألخرى

 L’ homme aux"  حب النعل املطاطباللغة الفرنسية منها امحرار الفجر آلسيا جبار والرجل صا

sandales de caouthouc" 

 (El n ya pas de hasard)  لكاتب ياسني ومسرحية مجال عمراني

L’ honneur reconcilie    ونور الدين عبة وغريهمحسني بو زاهر  

 

 


