الصورة المسرحية بين عمق الموروث والجديد المكتسب:

ماداـ الحديث النقدي عف المكونات الجمالية والفنية لممسرح الجزائري يعيد طرح األسئمة النقدية حوؿ

مجاؿ اشتغالو في كؿ أزمنتو المختمفة ،ويعيد قراءة الصور الفنية ومدى تأثيرىا عمى الصور الذىنية

لممتمقيف فقد بات األمر يستدعي مقاربة الموضوع مف زوايا مختمفة ،ومف طروحات متباينة الغاية منيا

رصد التطورات التي مست الجوانب اإلبداعية في كتابة النص المسرحي ،ومنيا التعرؼ عمى اشتغاؿ ىذه

الصور وقد أثثتيا عالمات العرض فصارت أساس نظـ المنظومات الداللية لمصور الفنية في كؿ فرجة

متخيميا في بمورة تجربة واضحة المنطمقات
مسرحية تنتج معناىا ،وتظير إلى أي ّ
حد تسيـ بواقعيتيا ،أو ّ
والنتائج سواء في عالقتيا بنوعيا المسرحي ،أو تعمؽ األمر بعالقتيا بالمتمقي.
يجعمنا ىذا المنظور بمقاييسو الفنية وبمكوناتو البنائية في صناعة الفرجة المسرحية ،نؤكد عمى أف

الموضوع يتطمب نماذج تطبيقية تق أر النص المكتوب ،وتفكؾ بنية العروض الستخالص مكونات الصور
ودالالتيا ،وىو األمر الذي يقدـ فيما وتفسي ار لمتجربة المسرحية الجزائرية التي عاشت مف عشرينيات

القرف العشريف كبدايات محتممة لميالد المسرح الجزائري إلى اآلف مخاضات فنية وسياسية معقّدة وممتبسة
ؾ صعوبة التأسيس المسرحي ،وتتطمّع إلى تجاوز مآزقو،
كانت تسعى بما تنتجو مف مسرحيات إلى ف ّ
وتثبيتو كظاىرة مسرحية طارئة عمى البنية الثقافية تبحث عف حمقاتيا الضائعة في خزاف صور فرجاتيا
الشعبية لتصير مضمونا في شكؿ فرجوي يبمور القيـ الجزائرية التي تحيؿ عمى شبكة العالقات المتينة

التي تمثؿ مرجعية حقيقية قائمة عمى االختالؼ الذي يحقؽ الوحدة داخؿ المجتمع الذي يتغير بحيويتو،

ويتبدؿ برؤيتو التاريخية لتاريخو ،ويواجو الصعاب والعراقيؿ التي تحيط بو دوف أف يتخمى عف قوة

االرتباط بقيمو.
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ىذا االرتباط يبقى صورة واقعية وتاريخية مف بيف صور التحديات التي تجعؿ ىذا المسرح مستمسكا

ويرسخ بو ما يمكف ترسيخو مف
يحوؿ بو ما يمكف تحويمو مف صور،
ّ
ػ دوماػ بعمقو التاريخي الذي ّ
دالالت ،ويكرس بو ما يمكف تكريسو مف عالمات في كؿ نتاجاتو الفرجوية بغية تحقيؽ المواءمة الحقيقية

ما بيف عمؽ الموروث وبيف الجديد المكتسب دوف أف تُحدث ىذه المواءمة أي خمؿ في ثوابت البنية
الذىنية والشعورية والثقافية العريقة بوصفيا تمثالت تراكمت في صور يريدىا ىذا المسرح أف تنتقؿ كرموز

إلى نتاجو الفني المستولد مف الزمف الثقافي الجديد ،وأف يبقى التأسيس المسرحي ىو جامع ىذه الصور،
شد المتيف القادر عمى استمرار وظيفتو التربوية ،واألخالقية ،والتوعوية في الصور التي ينتجيا،
وىو ال ِم ّ

ليواجو بالوعي الفني والجمالي الجديديف كؿ امتحاف تاريخي ،ويواجو أي صدمة حضارية تريد أف تحدث

ولسنيا ،وقيميا ،وتراثيا.
تغيي ار ُمشوىا في عمؽ اليوية القائمة ثقافيا ،ا
واستجابة لضرورات الوحدة في االختالؼ برموز الصور الفنية القائمة في اإلنتاجية المسرحية عمى

االختالفات المندمجة في البنية االجتماعية الواحدة تصبح ظاىرة المجتمع الحيوي في آدابو وفنونو أثناء

متخيمو صورة ىذا المسرح وىو يعكس موضوع الواقع
تأسيس الجماليات التي تتناسب وفعؿ تأسيس ّ
يكوف الصور الفنية وىي تقارب كؿ عطب تاريخي عميؽ
كمعطى مادي بصور الواقع فيو ،و كتجريب ّ

تحاوره ماىية الذات وىي تنتج صورىا في فيوضات الدالالت النابعة مف كؿ وجع تاريخي يحكي تعاقبو
بصور فنية تكتب مسرحيا واقع سياقات تطفح بعوالـ ال تتشابو ،لكنيا توحي بكؿ ما يقدمو الواقع مف

صور متناقضة ضمف معادلة صراع األنا واآلخر.

ىذا الصراع زمف التأسيس المسرحي في الجزائر ،وزمف تأسيس جماليات ليذا التأسيس ،وزمف بناء

الصور الفنية الممكنة لكؿ مسرحية تبني كيانيا عمى الحفر في الذاكرة الثقافية المحمية كانت ضرورات

ممحة تحكـ االختالؼ وىو يبحث عف التجدد في بناء ىذه الصور ،وتحكـ كؿ مكونات التجربة المسرحية

الجزائرية بما كاف سائدا مف ثقافة تقميدية ،وظواىر مسرحية ُمتداولة ،أو ما صار فيما بعد رائجا كتجارب
مسرحية معاصرة مما جعؿ أزمنة ىذا التأسيس موزعة بيف الصور الموروثة بدالالتيا الخاصة ،والصور

التي فرضتيا طبيعة التحوؿ واالصطداـ مع ثقافة الغرب ،أي الصراع مابيف األشكاؿ الموروثة مثؿ القر ا

قوز ،كشكؿ تقميدي فرجوي ،وخياؿ الظؿ،

والحمقة (القوا ؿ الحكواتي) ،والمسرح األوربي ،وىي الثنائية

الثقافية المتصارعة بصورىا ،وعالماتيا في ىذا التأسيس القائـ عمى تناقض المستويات التالية:

أوال :اختالؼ صور ،وشكؿ وأسموب وطريقة األداء بيف الشكؿ التقميدي والشكؿ المسرحي األوروبي
الوافد .ألف الشكؿ التقميدي باحتفاالتو الفرجوية كاف يمتئـ في الساحات المفتوحة ،في حيف كاف المسرح
الفرنسي يقدـ عروضو في القاعة اإليطالية المغمقة ،وفي ىذا السياؽ يقوؿ الدكتور

نور الدين عمرون :

(ال شؾ أف المسرح الجزائري بالمفيوـ األوربيػ بصفة عامةػ وبعض إبداعات الشرؽ ،واف عرؼ الجزائريوف
في السابؽ أنواعا مف مظاىر الفرجة الفنية ومسرح خياؿ الظؿ بممثميو المتحجبيف ،وليذا نجد كثي ار مف

الجزائرييف المتعمميف احتضنوا المسرح ،وتعمقوا في المشاىدة والبحث الكتشاؼ خباياه ،وقد ساعدىـ في
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ذلؾ وجود المسارح وقاعات الحفالت المبنية لألقمية األوربية بالجزائر وخاصة أف الكثير مف الممارسيف

لممسرح الناطؽ بالعربية والعامية تعمموا في المدارس الفرنسية ،واستوعبوا ما حصموا عميو مف مقتطفات

المنيج التربوي حوؿ المسرح) (.)1

ثانيا :محاولة محاكاة صورة الشكؿ المسرحي الوافد مف مصر مع

فرقة جورج أبيض الذي يعتبر

المساعد األساس في التأسيس المسرحي الذي ترؾ آثاره عمي بدايات المسرح الجزائري بمسرحية ذات

الفصؿ الواحد مع جمعية (الميذبة) سنة  1921وىي التجربة التي أعطت شيادة الميالد لممسرح الجزائري
كونيا أوؿ مسرحية عربية جزائرية بالمغة العربية تأليفا ،وتمثيال ،وىي لممؤلؼ

وكانت تحت عنواف الشفاء بعد العناء.

الطاهر عمي الشريف

وىذه العمميات التأسيسية بصورة الغرب ،وبصورة الشرؽ ،وبصورة الذات كانت تحكـ مدارات المغة
التي كانتػ وما ت ازؿ ػ تكتب ىذه الفوارؽ بيف التجارب والتجريب في التأسيس المسرحي بمرجعيات صور
مختمفةػ غربية وعربيةػ ظمت كميا تشكؿ في كؿ أعمار التجربة المسرحية الجزائرية العناصر القوية التي

كانت تعطي لكؿ تجربة مسرحية موقعيا الخاص بما تنتجو مف أنسجة داللية تكتب تاريخ التجربة ،وتقدـ
مرجعياتيا الظاىرة والمستترة بالعوامؿ التي يتعامؿ معيا المسرحيوف بحطية وحماس شديديف كي يبقى

مسرحيـ ذا ىوية جزائرية مكتوبة بزمانيا ،وبثقافتيا ،وبخمفياتيا ،وبمعانييا الواقعية والمتخيمة في كؿ
الصور المنتجة في عالقتيا بالواقع التاريخي.

الصورة المسرحية كمعرفة بالواقع التاريخي

ومف بيف ىذه المكونات التي ما انفكت العممية المسرحية الجزائرية

تتبناىا مف بدايتيا في التأسيس

المسرحي إلى اآلف ،و تتأثر باالحتكاؾ المعرفي بيا ،وتتفاعؿ مع ثقافات أخرى بغية تجويد رؤيتيا بالمغة

جود بيا ممارستيا في الكتابة النصية وفي اإلخراج المسرحي ،نجد أف أولويات اختيار ىذه
التي تُ ّ
المكونات كانت تستجيب لكؿ مرحمة فنية تقوـ عمى العناصر المختمفة التالية مف بينيا:

أوال :أف صورة الشخصية الجزائرية بكؿ مقوماتيا التاريخية ،والتراثية ،وبكؿ طقوسيا االحتفالية صارت

عرؼ بمكوناتيا وأصالتيا ،وىذا ما حققو الرواد المؤسسوف لمفعؿ
موضوع الكتابة المسرحية وىي تُ ّ
المسرحي وىـ يقدموف مواضيعيـ بحضور أنماط اجتماعية ،ونماذج إنسانية دالة عمى طبيعة المواضيع

التي أردوىا أف تساير سياقات الصدمة مع الغرب ودالة عمى رؤيتيـ لمتحوالت التي بدأت تمس الواقع،

المرتجى.
والثقافة،
ّ
وتمس نوعية العالقة مع الماضي الموروث ،والمستقبؿ ُ
ثانيا :جعؿ ىذه الكتابة وسيمة دفاعية تنافح عف صورة ىذه الشخصية العربية األمازيغية تحصينا لميوية
مف التمؼ أو الذوباف في كؿ دخيؿ يريد محو مقومات الشخصية الجزائرية ،أو يريد استبداؿ صورتيا

بصور تحمؿ كؿ ما يمميو التغريب مف توجيات تسعى إلى أف تجعؿ التجربة المسرحية تكتب بالنموذج
المسرحي الغربي تاريخيا بالسياسة االستعمارية في كؿ المجاالت ،إف ىذه الكتابة الدفاعية بيذا الموقؼ
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نجدىا ممتزمة بأف تبعث في حيوية ىذا البديؿ صو ار وطنية جديدة لمتسريع برؤيتيا الوطنية لتسيـ في

إنجاح مشروعيا الوطني ليكوف ضد المشروع االستعماري.

ثالثا :جعؿ المسرح يضطمع بفعؿ حماية كؿ ما ىو وطني بصور تكتب معنى المسرح الممتزـ بقضايا

الوطف ،واإلنساف ،والتراث ،والمغة ،والحاضر والمستقبؿ.

كؿ ىذه االختيارات في عالقتيا بالعمميات الفنية في بناء الصور كانت تصوغ صورىا الفنية

بمرجعياتيا المنبثقة مف عمؽ الصراع ،وتكتبيا بصور المفارقات ،وتموف خمفياتيا بخمفيات اإليحاء

التراثي ،فكانت بيذا تكتب رسالة المسرح الجزائري وميامو بامتداداتو في الزماف والمكاف ،وتصوغ صورىا
في االمتداد األدبي ،والفني ،والجمالي ليكوف تشكيال حقيقيا لمثورة التحريرية التي انخرط فييا ىذا المسرح

يموث أصالة الشخصية الجزائرية ،وىو ما وفر مادة أدبية في نصوص مسرحية
لتوقيؼ سرياف كؿ ما ّ
مثخنة بصور تأسيس المسرح بصور محممة بدالالت الواقع المتناقض مما كاف يسيؿ قراءة مضموف ىذا
التشكيؿ في الخطاب النقدي ػ فيما بعد ػ السيما بعد أف اتخذت قوتو مف دالالتو التاريخية ،ومف تحديات
كانت تحرؾ صورىا ،وأشكاؿ اشتغاليا بمواضيع كثيرة منيا ثنائية المغة العربية والميجة المحمية ،ومنيا

ثنائية الحقيقة التاريخية وقناع التراث في مقابؿ مسرح االستعمار ،ومنيا بناء رمزياتو بخطابات كانت

تمرر خطاب الصورة بتناقض يقترب مف صدمة الواقع ،وبالغة التخييؿ الذي كاف يرسـ خصوصيات

الكتابة الدرامية التي تبرز بالغة ىذه الصور بتاريخ وىوية الجزائر بيدؼ ترسيخ القيـ الثقافية الممتزمة

وزىا ببالغة الرمز الموزع بيف

بالمد التحريري المساعد عمى بناء كؿ الصور التي تكسر الرقابة ،وتتجا
المغة العربية الممنوعة مف ِقبؿ االستعمار ،والمجوء إلى الميجة المحمية المتداولة إلحداث اختراقات

لممعني في مفيوـ المنع والتجاوز.

وما داـ فعؿ القراءة ىذا ىو امتداد لمتاريخي في المسرحي ،وما داـ امتداد ىذا التاريخي امتدادا في

صوره الفنية والجمالية ،فإنو امتداد كاف يوصؿ موضوع التمقي بأدوات القراءة إلى التركيز عمى ما تقولو

المستنسخة مف الواقع ،أو الصور التي أُعيد
المعمنة ،وصورىا ُ
مضاميف المسرحية ،وحواراتيا ،و مواقفيا ُ
إنتاجيا وفؽ ما تمميو طبيعة كؿ مرحمة تاريخية مف تاريخ الجزائر ،ومف كثرة تداوؿ االشتغاؿ عمى ثيمة

الثورة كمضموف لخطاب ىذه الصور الناطقة بمغتيا الخاصة فقد صار الفعؿ القرائي محكوما عند الكثير
مف النقاد بيذا االشتغاؿ فرسموا لمنيج القراءة خطوطا يجب

اتباع توجياتيا ،ومرامييا ،ألنيا اختيار

تاريخي لمسرح سياسي كاف يتأسس داخؿ التاريخ وتناقضاتو ،وبالعودة إلى نماذج مف النقود التي كتبت

عف ىذا االختيار ،وربطت المسرح بالمحظة التاريخية ضمف معادلة تناقض الصورة األصيمة لألنا

والصورة الغريبة عف الصورة األصيمة التي تنتجيا ثقافة اآلخر ،سنجد أف صورة األنا تتعارض مع صورة

اآلخر بالشكؿ الذي ال يدع مجاال لمشؾ في مدى التزاـ المسرح الجزائري بخطو اإلصالحي التحرري.
وفي سياؽ الثورة والثورة المضادة ،أو الصورة والصورة المضادة ،أو

صورة التحرر مقابؿ صورة

االستعمار ،نجد أف المركزية الغربية في صورة فرنسا التي احتمت المغرب ،والجزائر وتونس ،كانت تنتج
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يممع صورتيا كمنوذج حضاري يحمؿ المثاؿ الذي يجب أف ُيحتذى،
وتروج ما ّ
صورىا ثقافيا ،ومسرحياّ ،
وبالمقابؿ كانت صور اإلنتاج المسرحي الجزائري ػ كما ىو الشأف في المسرحيف المغربي التونسي يعمؿ
عمى تحميؿ ىذه المركزية ،وفيميا ،وتفكيكيا بما لديو مف ثقافة تقميدية أو مستحدثة لبناء زمف الصورة

البديمة التي كانت تحمؿ إرىاصات الجديد الذي كانت تغ ّذيو خصوصيات ىذا التضاد.

تدبر سمطتيا
بيذا التحميؿ نفيـ أف المركزية الفرنسية كسمطة مييمنة بزمانيا االستعماري كانت ّ
بالوسائؿ التي تسخرىا إلنتاج المعرفة لتبقى منتجة لممعرفة التي تتضمف الصور التي تخدـ غاياتيا مف

الييمنة ،وىذا يؤ ّكد -أيضا  -أف المعرفة والسمطة عندىا متالزمتيف يسند بعضيا بعضا ،فيما قوتاف

تؤطراف إنتاج المعرفة مما يؤكد أف مف ىذه العالقة تشكؿ دوما حقوال معرفية ال مناص مف تطابؽ طبيعة

السمطة فييا مع طبيعة المعرفة ،وبمعنى آخر فإف ىذه المركزية تتحرؾ بالصور التي تنتجيا ،ومف

يعارضيا يريد أف ينتج البديؿ المعرفي ليضفي عميو طابع األصيؿ ليتخمص مف الصور الكولونيالية ،دوف
أف ينسى بأف ىناؾ ثقافات يمكف أف يتناسج مع معرفتيا لتوكيد التفاعؿ مع بعده اإلنساني الخالص.

وبحكـ الحاجة إلى التحرر مف الصور الكولونيالية المييمنة فقد أنتج المسرح الجزائري مسرحو الخاص،

بخطابو الخاص ،بفرقتو الوطنية الخاصة ،وبصوره الخاصة حتى أنو صار مسرحا لو أطروحتو السياسية

التي كاف يكتبيا بالصور المتاحة تراثيا ولغويا ،وىو ما أتاح لمنقد المسرحي في الجزائر

 -فيما بعد

االستقالؿ  -أف يركز عمى موضوع التحرير كفعؿ يكتب صورة مف صورة الواقع الكولونيالي ،تقابمو

وطور دالالتيا مف أتى بعد ىؤالء الرواد
حقيقة المسرح الجزائري بأبعاد أسسيا الروادّ ،
أوؿ إسناده الفرقة الفنية الوطنية الداعية إلى االلتزاـ بقضايا التحرر والتحرير.

وىو ما صاغت

المسيس
صورة تأسيس المسرح
ّ

مف بيف أىـ ما تمخضت عنو مرحمة تأسيس التجربة المسرحية الجزائرية في الزمف الكولونيالي تأسيس

الفرقة الفنية الوطنية في شير ابريؿ عاـ

 1958بتونس وذلؾ بإصدار بياف تأسيسي يجمع ما بيف

ووجيتو إلى مستيدفيف
المسرحي والسياسي أصدرتو جبية التحرير الوطني في شير نوفمبر
ّ 1957
معينيف مف المشتغميف بالشأف الفني في الجزائر دعتيـ بكؿ أطيافيـ ،ومرجعياتيـ ،واشتغاالتيـ الفنية
واإلعالمية مف موسيقييف ،وشعراء ،ومسرحييف ،وصحافييف إلى تكويف فرقة فنية تنتج صورة مسرحية

تاريخية تفند مزاعـ الطروحات الفرنسية القائمة عمى بث التفرقة بيف وحدة الجزائرييف بترويج أقاويؿ واىية
السند والحجة تقوؿ إف الجزائر ال يربطيا أي وشاج ،وال يوجد أي حبؿ متيف يربط مكوناتيا البشرية

والتاريخية ،والعقدية ،والتراثية.

المسيسة ،ويتجمى شكؿ بنائيا في نتاج ىذه المرحمة في مسرحيات نحو النور
وتظير دالالت الصورة
ّ
وىي عبارة عف لوحات تصور بخطاباتيا الحماسية كفاح الشعب الجزائري المكتوب بالزمف الحقيقي،

وتظير صورة الكفا ح أيضا في مسرحيات أوالد القصبة ؿ عبد الحميم رايس  ،و الخالدون و دم األحرار

ؿمصطفى كاتب ،وىذه التجربة التي أعطت كتابا ليذه الفرقة ،ومخرجا ليذه المسرحيات ىو كاتب ياسين
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تدؿ عمى أف العمؿ المسرحي بدأ بوعيو الفني والتاريخي يتماىى مع صور الواقع التحرري ،و بدأ يتعامؿ
مع ميارات جديدة بوعي تاريخي جديد فرضتو طبيعة المرحة والصراع ،وىو ما وضعتو الفرقة في بيانيا

التأسيسي.

وقد جاء في ديباجة الكتيب الذي ّأرخ لحدث تأسيس الفرقة ما يمي( :سنتاف فقط بعد اندالع الثورة
الصومام بتاريخ  20أوت  1956أف
التحريرية الكبرى ،قرر قادة الثورة في المؤتمر المنعقد بمنطقة
تندمج كؿ الفئات االجتماعية مف طمبة ومثقفيف وعماؿ في خدمة القضية التحريرية ،ومف ثـ بدأت

االتصاالت بالمثقفيف والطمبة والنقابييف ليتحرؾ الشارع الجزائري عمى صعيد واحد وبمختمؼ الوسائؿ:

اإلضرابات ،االحتجاجات ،والتعابير الفنية ضد المستعمر الغاشـ ،وتحت راية واحدة ىي جبية التحرير

الوطني ،لكي يسمع كؿ العالـ صوت الجزائر الثورية ،وكي يفيـ المستعمر أف جبية التحرير الوطني ىي
قيادة مكونة مف شعب واحد ،وصوت واحد ،وليا ىدؼ واحد ىو االستقالؿ والسيادة) (.)2

وكنتيجة حتمية لممخاض الذي عاشتو التجربة السياسية الجزائرية عمى المستويات العربية والدولية

وأرادت كتابة صوره في أرحاـ المسرح الجزائري ،سنجد أف صورة العمؿ المسرحي قد تغيرت جمالياتيا

بمضامينيا ،وعالماتيا ،وأف وظيفة المسرح صارت ىي الطاغية في التفكير ،واإلنتاج ،وتوجيو العمؿ

نحو وظيفتو المرسومة لكتابة صوره المطموبة ،مما سيميد الطريؽ إلى فعؿ القراءة التي أتت فيما بعد كي

تعود إلى ذخيرة التجربة لتحدد بيا األبعاد ،والدالالت ،والصور التي أعطت لنا العديد مف الكتب النقدية

المتمحورة حوؿ صور النضاؿ السياسي والمقاومة .ومف بيف ىذه الكتب التي أرخت لكؿ ما حدث في
التجربة المسرحية ،وركزت عمى قراءة مضموف العمؿ في عالقتو بالسياسة ىناؾ الكتب التالية :

_ الدكتور صالح لمباركية  ،دراسات مسرحية (  )2( ،)1المسرح في الجزائر  ،دراسة موضوعاتية وفنية ،
دار اليدى ،عيف مميمة ،الجزائر. 2005 ،

 الدكتور أحمد منور ،مسرح الفرجة والنضاؿ في الجزائر  ،دراسة في أعماؿ أحمد رضا حوحو  ،الطبعة

األولى ،دار ىومة ،الجزائر.2005 ،

 الدكتور نور الديف عمروف  ،المسار المسرحي الجزائري إلى سنة

األولى. 2006 ،

 ،2000شركة باتنيت  ،الطبعة

 أحسف تميالني  ،الثورة الجزائرية في المسرح العربي ،مأساة جميمة لعبد الرحمف الشرقاوي نموذجا

محافظة الميرجاف الوطني لممسرح المحترؼ  ،و ازرة الثقافة .2008

 الدكتور حفناوي بعمي  ،الثورة الجزائرية في المسرح العربي (الجزائر نموذجا)

الوطني لممسرح المحترؼ  ،و ازرة الثقافة .2008
 الشريؼ األدرع  ،بريخت والمسرح الجزائري

،

 ،محافظة الميرجاف

مثاؿ بريخت وولد عبد الرحمف كاكي  ،مقامات لمنشر

والتوزيع ،الطبعة األولى .2010 ،
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 أحمد دوغاف ،الثورة الجزائرية في المسرح العربي  ،محافظة الميرجاف الوطني لممسرح المحترؼ  ،و ازرة

الثقافة.2008 ،

ىذه الكتب تعكس صورة المسرح الجزائري بصور ىي مضامينيا وخطاباتيا وصورىا الفنية الحاضرة

في العممية المسرحية في بعدىا األدبي وفي صورتيا الفنية لتبقى عاكسة لمستويات االتكاء عمى فعؿ
المصاحبة المعرفية المتواترة لمنتاج المسرحي في التجربة المسرحية الجزائرية القائمة عمى المرجعية

االجتماعية والدينية ،والتاريخية مف قبؿ الرواد ليندسة شكؿ وجود ىذا المسرح في صوره الفنية والجمالية

المغرقة في الخصوصية المحمية.

إنو الرىاف عمى التجديد المسرحي الممكف استجابة لما تتطمبو السياقات المتحولة وىي تدعو إلى

وتصر عمى تجديد اشتغاؿ المغة في كتابة النص المسرحي حتى تنخرط في تطوير
تجديد الكفايات،
ّ
المعرفة المسرحية بما يضمف تسخيرىا لمقياـ بوظيفتيا السياسية التي صارت ببعدىا الداللي االجتماعي
الكوميدي النقدي السياسي قطب الرحى الذي تدور حولو عمميات التفكير بيذه الضروريات في كتابة

النص المسرحي تأليفا ،أو إعدادا ينيض عمى نصوص مف التراث المسرحي العالمي ،أو استنباتا تكوف
مرجعيتو نصوصا سردية يراد بيا مسرحة ما تقولو خطاباتيا إلدماجيا في البنية الدرامية لمتراجيديا أو

الكوميديا ،أو المسرحية الواقعية.

إنو السير بالمسرح نحو التحرر مف النموذج الغربي لتكويف النموذج الخاص بالتجربة المسرحية

الجزائرية لغة ،وبنية ،ورؤية ،ووظيفة ،وبناء لمشخصية في صور فنية تراعي التركيبة الذىنية لممتمقي

الجزائري ،ومداركو ،وتراعي مستواه الثقافي ،والمغوي ،وىي مراعاة تعتبر ىذا المتمقي عاشقا لمفنوف التي

يتدرب عمى رؤية ىذه اليوية لينظر فييا إلى وجوده كمرآة لمذات الجمعية في
يرى فييا ىويتو ،أو ّأنو ّ
صورة المسرح جماليا ودالليا.
وىذا ما مثّمتو مرحمة تأسيس المسرح الواقعي مع كؿ مف

رشيد شنب  ،عاللو ،الطاهر عمي شريف ،

ومالك بن نبي  ،و رشيد قسنطيني ،و كاتب ياسين  ،و محي الدين باشطرزي كدعاة حقيقييف لمتحرر
الثقافي الجديد بيدؼ ترسيخ ىوية وطنية بالمسرح الوظيفي ،ومحاربة اآلفات االجتماعية ،وتنمية الجانب

األخالقي ،وفي تقدير الدكتور أحمد منور أف ىناؾ ثالوث مسرحي مف بيف ىؤالء الرواد في ىذا التأسيس
لعب دو ار الفتا في العممية المسرحية الجزائرية ،وعف تجربة ىذا الثالوث يقوؿ( :وقد ترؾ ىؤالء الثالثة:

عاللو ،و القسنطيني ،و باشطرزي بصمات قوية عمى مسيرة المسرح الجزائري طيمة ما يزيد عف عشريف

سنة (  )1947- 1926بحيث أرسوا تقاليد فف المسرح في المجتمع الجزائري ،وخاصة مجتمع المدف

الكبرى ،وكرسوا نيائيا  -تقريبا  -استعماؿ الميجة العامية في الحوار ،وساد عمى أيدييـ نوع مسرحي واحد
ىو الكوميديا .أما موضوعاتيـ فيي عموما اجتماعية نقدية تحمؿ طابعا سياسيا ػ أحيانا ػ مثؿ ما ىو

الحاؿ عند باشطارزي " فاقوا" أو " بني وي وي" ،في حيف أف مصادرىـ كانت متعددة ،فيي تراثية في

الغالب عند عاللو ،حيث نجد أف أكثر مف نصؼ مسرحياتو مقتبس مف ألف ليمة وليمة  ،أو مستقاة مف
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التقاليد الشعبية الجزائرية ،أو الفمكمور العربي األندلسي ،كما ىو الحاؿ عند

باشطارزي موضوعاتو غالبا مف الواقع االجتماعي والسياسي لمجزائر آنذاؾ) (.)3

باشطارزي ...بينما يأخذ

وما داـ التأسيس المسرحي عند ىؤالء الرواد تأسيسا متفاعال مع السياؽ التاريخي بالمضاميف التي

تنتجيا مسرحياتيـ جماليا ،وفنيا ،فإنو تأسيس كاف يسير معيـ وفؽ غاية واحدة ىي رعاية المشروع

المختؿ ،وتحويؿ ىذه الصور إلى لغة حوار يخاطب
المسرحي بالرؤية إلى الواقع المعيش بصور الواقع ُ
الذات ،وينتقد السياؽ ،ويستولد الرؤية المستقبمية لمممارسة المسرحية مف التعامؿ مع التاريخ والواقع ،وىو
ما تمخض عنو تراكـ مسرحي أفرز مضاميف ىذه الصور في مختمؼ النصوص ،والعروض التي كتبت

الزمف المسرحي الجزائري ،وقد رصد الناقد حسيف نذير تمظيرات واتجاىات التأسيس في مقدمة الكتاب

الذي جمع فيو مسرحيات جزائرية والذي وسمو بو بػ (مف ذاكرة المسرح الجزائري جمع وتحقيؽ حيث قاؿ:
(الكتاب الجزائريوف أعطوا الكثير ليذا الفف بالتعبير عف قضاياىـ الوطنية ،السياسية ،االجتماعية،

والثقافية ،فمف خالؿ عناويف المسرحيات المؤلفة ،أو المقتبسة مف روائع المسرح العالمي في الفترة الممتدة

اليـ الذي كاف يشغؿ المبدعيف المسرحييف ،فمف بيف ما يقارب
بيف  1932و  1952يتكشؼ لدينا ّ
 %75مف المسرحيات موضوعاتيا اجتماعية تتعمؽ
عنوانا مسرحيا المقدـ في ىذه الفترة تشكؿ نسبة
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الشيب والعيب )،

باألسرة ،والشباب ،واألمومة ،والزواج ،والطالؽ ،وجمع الماؿ ،كمسرحيات (

و(المشحاح) ،و(آه بالمال) ،و(السكير) ،و(رأيك تالف) ،و(الصداقة)( ،الرقد المكار ) ،ونسبة  % 20مف
المسرحيات دينية مستوحاة مف التاريخ العربي اإلسالمي الذي يعزز مقومات الفرد ،ويحفظو مف التيار

التغريبي الذي تسعى إليو القوات الفرنسية ،ومف بيف ىذه المسرحيات الدينية التاريخية (المولد النبوي)،

اليجرة النبوية،

حنبل ،أميرة األندلس  ،عنترة وعبمة  ،طارق بن زياد  ،صالح الدين األيوبي  ،ثـ

المسرحيات ذات الطابع العالمي والتي اقتبست مف مسرحييف عالمييف أمثاؿ

وليم شكسبير  ،وموليير،

وىي بنسبة  % 5كمسرحيات هممت ،وعطيل ،أنتقون ،عدو الشعب ،دون جوان)(.)4

نستخمص مف ىذا التصنيؼ الموضوعاتي لممسرحيات المتراكمة في التجربة المسرحية الجزائرية وجود

ىيمنة الفتة لمواقع في اشتغاؿ الصورة المسرحية بالقضايا االجتماعية ،والسياسية ،وما داـ األمر بيذه

النتيجة ،فقد تحولت صورة محاكاة الواقع في الكتابة المسرحية إلى سعي حثيث نحو تحقيؽ تمرد حقيقي
بمعرفة جديدة عمى الشكؿ األوربي ألفينا تحققو متجميا في االنزياحات والبعد عف النموذج العربي بنية،

وموضوعا في التجارب التي تشكمت بعد االستقالؿ.

الصورة بين المحاكاة والسعي إلى تحقيق انزياحات
أبانت كؿ النصوص المسرحية التي كتبت تجارب المسرح الجزائري عمى اختالؼ منطمقاتيا،

وتوجياتيا ،وخطاباتيا ،وعالماتيا أنيا تتمسؾ بعشؽ تجديد ىذا المسرح ،وأنيا باقتناع راسخ توجيو إلى
متمؽ تريده أف يكوف مستعدا كي يتقبؿ التجربة ،ويتفاعؿ معيا ،وقد ارتسـ ىذا االختالؼ في عروض

رشيقة تقوؿ خطاباتيا ،وتظير عالماتيا في فضاء التخييؿ البصري اعتمادا عمى االختيارات التالية:
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 أنيا نصوص تسعى إلى تحرير صورة الركح وفضاءاتو مف قيوده البنائية والفكرية الغربية السائدة

إلنتاج صور بديمة عف صورة المسرح الفرنسي تكوف ىي صورة التجريب الجديد في البناء الثوري

الجديد لممسرح الجديد.

 أنيا نصوص حرؾ المخرجوف الجدد صورىا ودالالتيا بأدوات إخراج جديدة ،وبفنيات وجماليات

بصرية جديدة أسيـ في صناعة أزمنيا كؿ مف سيد أحمد أكومي  ،عمر فطموش  ،زياني الشريف ،

محمد بن قطاف ،عبد الغني شنتوف  ،حيدر بن حسين  ،بمقاسم عمار  ،جمال مرير  ،والفنانة
صونيا(وغيرىـ كثير) فصار إنتاج العمؿ المسرحي نظاما مف العالمات مف خالؿ تشغيمو المتغير،
ومف خالؿ استخدامو المتحوؿ لممكونات المسرحية في العممية المسرحية التي تنتج العرض

المسرحي.

لمصور الجديدة ىو ما قدمت نماذجو الجماليات البصرية التي مزجت شعرية
وىذه العمميات البنائية
ّ
حوارات النص بتجربة بناء شعرية الصورة ،وىو بناء ظؿ مرتبطا بمعطيات المحيط االجتماعي والثقافي

حتى أف كؿ ىذه العمميات البنائية صارت أساس بناء الفرجة بالعالمات البصرية التي راىنت عمى خمؽ

وعي بصري بجماليات العرض البصري كما ىو الشأف في تجربة كؿ مف

لطفي بن السبع  ،و هارون

كيالني مف مدينة األغواط حيث أسس فرجة مسرحية صوفية بدء مف سنة  2005حولتو إلى مريد لمسرح

القسوة يتبنى طريقة غروتوفسكي ،وطقوس أنطونان أرطو  ،والصوفية القادرية في فرجات( نوافذ الحال )،
(االنتقام) ( ،العرض ) ( ،الحائط) ،مجاؿ السيكودراما والمعب الدرامي ،عالوة عمى تجربة يوسف تاعوينت
مف القميعة ،وفوزية ،وحميدة آيت إبراهيم.

مع ىذا التجريب المسرحي أضاؼ العديد مف المؤلفيف ،والمخرجيف ،والنقادػ كؿ حسب

اختصاصو

وسع مف
قدرات إبداعية ،ومعرفية ،عممت عمى إثراء التعبيرات الواسعة لحوارات النص وعالماتو بما ُي ّ
معاني الصورة ،وبما يحقؽ إضافات مضيئة في الخبرة المسرحية لتكوف عامال مساعدا في تجاوز بعض

الكثافات الداللية والمسوح الجمالية العتيقة التي ظمت متحكمة في انطالؽ كؿ جديد نحو جديده المحتمؿ،
أو أنيا كانت متحكمة في كؿ طفرة نوعية كانت تريد أف تتجاوز بيذا التجريب النمط المغمؽ عمى

نمطيتو ،ومف بيف أىـ خصائص ىذا التحوؿ وتمظيراتو:

 أف كؿ النقاد الجدد أمثاؿ لخضر المنصوري  ،و بناصر خالف ،و ليمى بن عائشة  ،و جميمة مصطفى
الزقاي ،ومحمد بوكراس  ،و إبراهيم نوال ،و جازية الفرقاني ،و طامر أنوال ػ وجميـ ينتمي إلى الدرس
النقدي الجامعي ػ ظموا في مقارباتيـ النقدية يبحثوف عف الصور الجميمة بتفاصيميا المتفردة وىي
تكتب كؿ اختالؼ كاف ينتج التجارب التي نظمت ىذا االختالؼ في وحدة واحدة ىي وحدة

المتمقيف ليذه التجربة ،فكانوا
االنتماءّ إلى المسرح الجزائري الذي صار موضوع اشتغاؿ ىؤالء ُ
يؤولوف ،ويفيموف ،ويفسروف خطابات نص المؤلؼ ،أو نص العرض اعتمادا عمى أدوات النقد
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الجديد الذي وظفوا أدواتو اإلجرائية لتتبع تكوف الصورة في بناء شعريات الصورة بكؿ تفاصيميا،

واشتغاالتيا ،ودالالتيا .وأىـ اشتغاالتيـ النقدية في مقاربة الظاىرة النصية المسرحية:

 أف جؿ ىؤالء النقاد أرادوا أف يكتشفوا مف خالؿ صورة التجارب المسرحية بعض التفاصيؿ المستمدة
مف فمسفة الجماؿ وفمسفة الزمكاف لفيـ داللة الصورة ،دوف إغفاؿ وظيفة المسرح االجتماعي

برتولد بريخت ،

سيسة فاستعانوا بمرجعيات نظريات مستمدة مف المسرح الغربي مع
الم ّ
بخطاباتو ُ
وداريو فو ،و أغست أوبول ،و غروتوفسكي ،و غولدن غريك ،و بيتر بروك ،أو مستقاة مف مناىج
النقد الجديد وذلؾ لفيـ مستويات التفاعؿ مع التجارب المسرحية الغربية الستخالص صورة الذات،

وىويتيا مف ىذا التفاعؿ وكيؼ صارت في النتاج المسرحي بالصورة حقيقة ممموسة تتكمّـ بجمالية

العرض المسرحي ،وىو ما انعكس عمى إنتاج بالغة الصورة ،وبالغة الجسد ،وجمالية الفضاء،

وانعكس عمى مكونات المعاني الجديدة لمفضاء المسرحي ،وىي المواضيع التي صارت كميا مجاالت
حقيقية الشتغاؿ المسرح الذي صار مؤث ار بجديده في اشتغاؿ النقد الجديد في الجزائر.

 أف جؿ المؤلفيف ،والمخرجيف الجدد باتوا يفكروف مف خالؿ لغة جديدة وتركيبات جديدة في تأسيس

منظومة جديدة مف الصور تؤثث الكتابة المسرحية وكأف العرض أصبح فيمما سينمائيا تـ تركيبو مف
مشاىد فييا تقنيات سينمائية توحد الفعؿ اإلنجازي لمعرض الجديد ،وىي الطريقة التي صارت تتكوف

مف منظومات داللية في حوارات نصوص يمكف فييا تبيف الفروقات بيف تجربة وتجربة ،وتجريبية
تكوف دالالتيا ومعانييا
وتجريب ،بيذا لـ تعد صورة الواقع الجزائري موجودة بمعزؿ عف الوسائط التي ّ
في العرض المسرحي ،وأف خصائص إنتاج النص لـ تعد منتوجا يبنيو مؤلؼ النص وصانع الفرجة،
بؿ صارت تدخؿ في تكوينو تخصصات أخرى ،وميارات أخرى مثؿ عمؿ السينوغ

راؼ ،ووسائط

التقانة الجديدة التي بدأت تتحكـ في اإلنتاجية المسرحية بالشكؿ الذي يستجيب وتطويع العالمات

لتكوف صورة تبني زمف التمقي بالعالمات المدىشة.

ومادامت الصورة قد صارت لعبة فنية أساسيا البناء الجمالي لمعالمة المشبعة بداللة الواقع ،وتحوالتو،

ومادامت ىذه الصورة قد بدأت تبني دىشة المتمقي بإعادة إنتاج الواقع دالليا ،فإف ىذا التحوؿ كاف بسبب

المرجعيات التي تدخمت بشكؿ مباشر ،أو غير مباشر في إعادة النظر في الصورة المسرحية التي لـ تعد
كما كانت في تجربة مسرح الرواد ،ولـ تعد تقميدا لمسائد لدى الغرب ،بؿ صارت جديدا يؤسس واقع

الجماليات البصرية في المسرح الجزائري بالخصوصيات المرتبطة بالسياؽ الجزائري الجديد الذي يطرح
دائما موضوع الصورة وسؤاؿ المرجعيات في مخاض التجريب المسرحي.
الصورة في المسرح الجزائري وسؤال المرجعيات

أكيد أف كؿ مرحمة مف مراحؿ التجربة المسرحية الجزائرية إال وتنخرط بأسئمتيا في التجارب
المسرحية ،والنظريات الجديدة الستخالص معرفتيا ،ومفاىيميا حوؿ معنى التجريب المسرحي ،لتميّد
لفعؿ كتابة تجربتيا الخاصة في صورىا الخاصة ،وتقدـ الطابع الذي يميزىا عف باقي المراحؿ األخرى،
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وتنيض دالليا عمى تجريب كتابة مضموف سياسي ،أو اجتماعي ،أو تاريخي ،أو عبثي كانت تدعمو

االختيارات االشتراكية لبناء المجتمع الجديد مع تجربة عبد القادر عمولة  ،و محمد بن قطاف ،و الشريف
زياني ،وبيذه االختيارات دخؿ المسرح الجزائري زمف المعاصرة التي غدت مدخمو المؤثر لتغيير منظورىـ
لمممارسة المسرحية وما سيكوف ليا مف تداعيات وتأثيرات في صياغة صور المسرح االشتراكي بمنظور
جزائري ،ومف بيف ىذه االختيارات:

 أف االختيار االشتراكي الذي تبنتو الجزائر بعد االستقالؿ صار ىو الحاضف لمصورة الواقعية الثورية

قعد المعيقات
ذات االرتباط العضوي ببناء المجتمع الجديد لمتخمص مف ميراث الزمف الكولونيالي الذي ّ
التي كانت تحوؿ دوف االنتقاؿ البنائي الديمقراطي لممجتمع.
 توظيؼ المسرح ليكوف أداة لمتوعية لموقوؼ أماـ الخطابات المفرغة مف التوجو االشتراكي.

 أف المصمحة العميا لمشعب يجب أف تكوف متخيمة في صورة وخطاب المسرح المنافح عمى مصمحة

ىذا الشعب.

 محاربة الخواء الفكري ،والخطابات ذات الوظيفة التيريجية المحممة بالميوعة لوضع حد لمسمبيات

التي تكرس الصورة السمبية لممجتمع.

لكف ومع األلفية الثانية بدأ الجيؿ المسرحي الجديد في التجربة المسرحية الجزائرية يكتب الزمف الجديد

لتجربتو الجديدة بفضؿ سياسة الدعـ والميرجانات المسرحية ،وغدت دعوتو إلى التخمي عف األصوؿ
الموروثة ىدفا لتغييرات ممموسة تبررىا عممية الفيـ البديؿ عف المسرح السائد لتغيير الفيـ الثابت لممسرح

الموروث لخمؽ تجريب مسرحي يوازي المسرح القديـ أو يتجاوزه.

يكوف
وىو في كؿ تجاربو التي قدميا ىذا الجيؿ كاف في كؿ عمميات التجديد مقتنعا أنو ال يستطيع أف ّ

مسرحا جزائريا إذا ما تخمى عف اليموـ المشتركة ،والقضايا الجمعية ،التي أرادىا أف تكوف محركا لمغة
التي تكتب خطاباتو ،ألنو ظؿ مقتنعا أنو لف يتخمى عف جذور المجتمع الجزائري حتى ولو دخؿ في

عدؿ منو ،ألف ما يريد تثبيتو في ترسيخ قواعد
مماحكة مع القديـ ،أو ثار عمى ما تبقى مف القديـ ،أو ّ
التجربة الجديدة ىو التمسؾ بيذه الجذور كتراث سيظؿ حامال لمطقوس والعادات والتقاليد والقيـ ،وىو ما

تبمور في تجارب كؿ مف ولد عبد الرحمن كاكي  ،عبد القادر عمولة  ،محمد بن قطاف ،وتجارب المسرح
الوطني الجزائري ،والمسارح المتخصصة في تيمة المسرح النسوي ،ومسرح الطفؿ ،والمسرح الياوي

والمحترؼ.

وفي ىذا الجديد الذي قدمتو التجربة المسرحية الجزائرية نجد تجميات استثنائية لصور جديدة تحمؿ

العديد مف مظاىر التجديد منيا:

 النزعة النقدية لمتقميد السمبي السائد في بعض التجارب المسرحية.
 تمجيد التجديد المفتوح عمى األحالـ الحماسية الرحبة لتجاوز كؿ تجريب ضيؽ األفؽ .وىو تمجيد ناطؽ
بنبرة فصيحة بمغة االحتجاج عمى القيـ التقميدية.
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 الحضور الالفت لممرجعية التاريخية الجزائرية في جؿ الصور التي تؤثث العروض المسرحية إما في

شكؿ نص منطوؽ ،أو في شكؿ نص وثائقي بصري بيدؼ االنفتاح عمى قضايا الواقع لكتابة صورة

الواقع.

كؿ مظاىر التجديد ىاتو أعطتنا البنية المسرحية المنتجة لصورىا ذات الدالالت الجديدة ،ومف ىنا

نقوؿ إف التجريب المسرحي بال جديد ،وبال مضموف جديد ليذا المضموف ،وبدوف كفايات مينية يتـ

تشغيميا وفؽ السياقات المطموبة كي تنتج عالماتيا ،والتجريب بدوف مرجعيات ثقافية ،وفمسفية يبقى

إنتاجا خاليا مف المعنى حتى ولو راىف عمى جمالية الشكؿ المبير ،وأثث زمف الفرجة بالمدىشات التي
تأخذ بشكميا أبصار المستقبِؿ ،وتستولي بحرفيتيا الباذخة عمى زمف التمقي ،ألف الجديد في مبناه وفي

معناه دائما يضمر جديده في الدىشة التي تنتجيا جماليات العرض وقد حققت بكؿ عناصرىا زمف الفرجة

الجمالية وىي تقدـ مقوماتيا عمى أنيا مقومات حياة نص أدبي في حياة عرض فني جمالي يكتب صوره

بنباىة ،وحرفية ،وقصدية.

وبيذه المقومات التي تكتب أزمنة التجريب في تجارب المسرحييف الجزائرييف ،فإف المسير الجديد

لممسرح الجزائري يبقى موزعا ما بيف الميؿ إلى التخمص مف حيرة التجديد ،وما بيف الوثوؽ مف التخمص
المبير ،وبيف الدخوؿ في مغامرة السفر اإلبداعي الذي يوصمو إلى زمف االختالؼ عف
مف المسرح ُ
السابؽ مف التجارب ،صار ىذا المسرح مسي ار بما يمتمكو مف مقومات تساعد عمى إحداث الطفرة

الممكنة لممسرح الممكف وذلؾ عبر امتدادات داللية بدأت توفر جماليات بديمة لمعروض الجديدة أساسيا

الحمـ الواحد بإطفاء قمؽ المعاناة الجديدة ،واخماد قمؽ الغموض الذي بات مستسريا في التجربة المسرحية
الجديدة والعمؿ عمى نقؿ الصوت الخبيئ إلى العمف حتى ال تحمي دالالتو الجديدة باالحتماء بقناع

المبس ،وحتى ال يفرط اإلصرار عمى ىذا التجديد في إفقار المعنى الذي يوصمو إلى حد الشحوب الداللي

في الصورة.

تقدـ مف تحميؿ مرّكز لتاريخ بعض العالقات الموجودة بيف الصورة والتاريخ
وتأسيسا عمى كؿ ما ّ
الجزائري فإف صورة المسرحية فيو تبقى ػ دوماػ ىي صورة دالة عمى سياقاتيا ،وأف صورة التركيب الداللي
لمعرض تبقى ىي تقنية ووسيمة فنية لبناء استراتيجية خطاب الصورة ،وىو ما يمكف أف نقدـ خالصاتو
ونحف نتحدث عف عالقة الصورة بسياقاتيا بدء مف بدايات المسرح الجزائري إلى اآلف ،وىذا في رأينا ػ

الخاص ػ إعادة مقترحة لتحقيب الصورة الفنية في المسرح وفؽ ما كاف الواقع ينتجو مسرحيا بالصورة،

وىذه السياقات نقدميا كالتالي :


صورة المسرح الجزائري قبؿ االستقالؿ الذي نيض عمى العصامية التي انعكست بشكؿ واضح

عمى صورة المسرح التقميدي ،ألف الرواد كانوا يؤسسوف مسرحا بيذه العصامية دوف نظريات ،وبدوف ثقافة
متراكمة في الثقافة الجزائرية شأنيـ في ذلؾ شأف كؿ تجارب المسرح العربي التي انطمقت مف فراغ،

وأرادت أف تمأل الفراغ بتجريب جنيني يبني مالمح المسرح في الثقافة الجديدة.
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صورة المسرح بعد االستقالؿ في عالقتيا بتأميـ المسرح الوطني ،وانعكاس صورة الثورة الثقافية

والزراعية ،و معركة االنفتاح والبناء عمى إنتاجية المسرح الذي عاد بقوة لمتصالح مع ذاتو ،والتصالح مع

المتمقي.


صورة المسرح في العشرية السوداء حيث سادت االغتياالت وكسفت صورة المسرح أظيرت عسر

ظيور الصورة في مسرح معاصر ،مف بيف ىذه االغتياالت تصفية

عبد القادر عمولة و عز الدين

مجوبي جسديا مما أدى إلى أف يتواري العمؿ المسرحي أماـ ظالمية ودموية التطرؼ ،وانعداـ االستقرار
النفسي أماـ غياب الجو اآلمف.

يكوف صور أشكالو المسرحية الدرامية المناسبة ليكوف بصوره مسرحا
 صورة إعادة بناء الذات بمسرح ّ
عربيا جزائريا يكتب بسياقاتو كؿ ما يجعمو منتميا إلى واقعو ،ومتخيمو ،وتراثو.
وىذا ما يجعؿ واقع الجماليات البصرية في الجزائر تجربة ثقافية وفنية ليا تاريخيتيا التي تبني صو ار

بيا تبني اختالفيا في الزمف الجزائري بحثا عف زمف ثقافي آخر ال يتخمى عف انتمائو إلى الذات

الجمعية ،والذاكرة الجمعية ،والتطمع الجماعي إلى زمف آخر يكوف ىو زمف الجزائر وليس زمنا آخر

مفروضا بصوره عمى السياؽ الجزائري.
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