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سسن

،(الثبيةالثقافة)!و"التعريب"

رزاقىالعالىعبدمن

الثقافية:الأزمةبدايةأوالتعريب-1

نقطةكانتا،ال!امهذاوبداية،الماضيالعام3كايةأنالمؤكدمن

تثكلالسنةهذهأنكماالجزائر،فيالتعريبفلسفةفيجذرينخو!

نخقيقها.إلىئرلجزالتسعىالتيالجديدةالثقافةتحديدفيحاسنماانعطافا

الهالفيتظهربداًتواضحعرييلفكرملامحالأفقفيأنويبدو

.الجزائريالثقافي

الصناعةلورتيصاحبتقد،(الثقافية)،الثورةكانتواذا

تواكبأنتستطعا3صافإ،السبعيناتمطلعمنذبلادنا،فيوالزراعة

يكادبعضهاكتيرة،لأسبابوذلك،الثورتينهاتينوتطورمسيرة

مفتعلأ.كانالاخروالبعضموضوعيأ،يكون

الثقافية"الثورة"هذهتبلورلعدمالموضوعيةالأسبابمنولعل

إلىالقنرة،تلكفيهفقودةكانتبهاتعبراًنيمكنالتنالوسيلةأن

الوسائلوجودوعدم،الثقافةيكتنفكانالذيىالغموض*جانب

،الحزبجهازوأنخامةالث!ر-ة،لهذهالأولىالبذورزرععلىالقادرة

السوولية.لتحملالؤهلالإطارنقصمنيعانيكان،انذان

ميادبنفيتكادأومفقودة-اللغة-التعبيروسيلةكانتوإذا

الممارسةعنومبعدة،الاجتاعيالواقععنومعزولة،الجماهيريالاتصال

مستوىفييكونلنالثقافيةالثورةنجاحاًنيع!هذافإن،اليومية

.الجزائريالشعبتطلعات

كحل"التعليمسلك"بالالتحاقعلىكأالمعربدالإطارإجبارإن

نحتلفعلىالفرنسيةاللغةسيطرةجرلضمنتصيبهقدالقللبطالة

بهأدى،الرسميةالأجهزةصكلىالاستعماريالفكروهيمنة،الهيةالميادين

نفسه.علىالانطواءإلى

للجزائرنيالفرنمميالاستعمارمبادىءانإليهالإشارةتجدرومما

معمبهيقوممابأن*-قادتهاًحدتصريحفيجاءكماتتلخصكانت

وفيالقكتائبعدةبهتقوممااًضعافيعادلالمحتللغةتعليمنيواحد

."عسكرية

المثاكلبعضيواجهكان،(المتعرب!الإطارأنيعيوهذا

هيفيهالفرنسيةاللغةلأن،التعليمسلكفيمهمتهأداءفيوالعراتيل

على"والمعنوية!الاديةالقذرةوتملك،الإيضاحوسائلتملكال!

التعليم.جهازعلىالايديولوجيالضفطممارسة

العربيةالوطنيةالشخصيةعلى"*القضاءمهمةفإنثمة،ومن

الدأرسويستطيع،الجزائريالشعبعلىجديدةتكنلموالإسلامية

فيواضحةآلارهاعلىيعثراًنالجزائرفيالفرنسيالاستعمارلتاريخ

اقتصاديا."السيطربندلبعضاليومىاللوك

إلى،السياسيالاستقلالعلىحصولهااثر،سارعتالجزائراًنورغم

بمعدلالابتدائيةالرحلةنياًدخلتهاإذ،العربيةللغةالاعتبارإعادة

المهمة3صذهيقومالذيالعربالإطارنقصفإنأسبوعيا،ساعاتثمافي
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وجهفيوالوقوف،التعليمفيحقهاممارسةالعربيةاستطاعةعدمإلىأدى

لفرنسية.ا

بعضيرىمابعكس،للتعريبجديدبنفس6591أحداثوجاء!

الجامعةفيأنئتإذأوروبا،في"الطلائعيةو!الاحزابإلىالمنتمين

والترجمةالصحافةمثلالعلياالوطنيةالمدارسبعضفيمعربةفروع

حدثايعتبرالجامعةإلىالعربيةدخولأنشكولا.وغيرهاوالتجارة

الإسلامية.العربيةالجزائرتاريخفيمهما

هزتاليالطلابيةالأحداثوخاعة،السبعيناتقنرةأنإلا

مناصرآتيارااًفرزت7191،-0791بينماالجزائريةالجامعة

في()المعربيننسبةأصبحتأنبعدشبهاولا،الطلأييالوس!فيللتعريب

كرجهمبعدالطلبةلهؤلاءيكنلمإذ،الأساسيالمثكلتجسدالجامعة

أمامالحقيقيةأبعادهيأخذالمثكلفإنوبالتالي،عملمجالالجامعةمن

.العامالرأي

اللحنةث!تأسيسإلىبادرعندما،(الحزب"إليهتنبهماهذاوربما

والثقافةالفكرلجنةعنوالمتفرعة،7491مايفي،،للتعريبالوطنية

الوطني.التحريربجبهة

وهى:فروعخسةاللجنةهذهضمتوتد

البرامجفح-

الوطنية.الموسساتتقارير-فح

المنهجيةفرع-

الأساسيالقانونفر3-

الإعلامفح-

حسب-لهيتوفرمابدراسةيقومالفروعهذهمنفرعوكل

عمل.مثصروعوتقديم-اختصاصه

بعضجعلمما،اللجنةأعضاءبعضحماسعنالنظروبفض

وصلاحياتالامكانياتمراعاةودونبالأرتجالية،تتصفالدراسات

العربيةاللغةإعطاءأجلمنهامتاريخيبدورتامتفإنها،اللجنة

3!ا.اللائقهمكانتها

التقاريركثفتحيث7591مايفيالأولى3!اندوعقدتوقد

الأجهزةبعض"،)حساسيةمدىعنالأعضاءطرفمنالمقدمة

مواقفالتقاريروفضحت.التعريبلخطر،المؤسساتوخاصة،الوطنية

منتتمكنا-آنذاكالحكومةلكن.،التعريبإزاءالسوولينبعض

الذيالقوىميزانبح!،اللجنةلأعضاء،،البيفاءالبطاقة!إعطاء

عدموبحمالاستعمار.أذنابوبعض،التكنوقراطيينكفةيرجحكان

المؤسساتبعفر،منهتعانيكانتالذيوالثقافيالآيديولوجيالوفوح

التعريب.حملأتفيالوطنية"الاعلأمأجهزة"مثاركةوعدم،الثقافية

المثاكل،كلمواجهةللتعريبالوطنيةاللجنةتستطعولم

المتحمسينلدى،جديدةدفعةأعطتإذ(.،)مؤلمةنهايتهاكانت،وبالتالي

."للتعريبالوطنيةاللجنة!واختفتهشائعاتإثارةالىلفرنسا،

لزاماوباتالوطعنية،الثقافةلأزمةالأولىالبداياتظهرتوهكذا

واضحا.موقفاياًخذواأنالجزائريينالثقفينعلى

الرسميةاللفةاً!صارغم،ا!تمععنمعزولةالعربيةاللفةبقاعولكن

إليها.المنتمينشوهتوشعارات،خاطىعفهمإلىأدى،والوطنية



حركةظهورإلىاًدىفقط،الساجدفيالعربيةاللغهوبقاع

البنا(،)حسنمبادىعتتبنىاليالحركةهذه،(ااسلمين)الإخوان

تتايثىلانظرهافي3سالأ()الاشتراكيةضدوتقف،الإسلامعنوتدافع

حققتهاالقالثوراتفيالثكوكتثيراًنوتحاول،الإسلاميةوا.لمبادىع

أعطتالحركةوهذه.والزراعةالصناعةميدانيفيوخاصةالجزالر،

اللفةموقعوعززتالجزائربين،المعرب!نلنفالسيئأانطباعا

مأساةمنوزادت.وثقافيةاقتصاديةقوةتمثلكانتالقالفرنسية

والتعريب.الثقافة

جمالاتعلىمهيمنةالمرنسيةوالثقافةالفرنسيةبقيتوبالقابل،

قدكانتجديدةظاهرةبروزإلىالانثارهذاوأدى.اليومىالعمل

.الاستقلالفترةفياختفت

:الصراعتدخلالمسيحيةوالجمعياتالكنيسة2-

،،الم!يحية!الجمعياتأظهورفيالجديدةالظاهرةهذهتمثلت

فيالانجأعيةللتحولاتالأساسيةالهالاتمنكثطرفي!الكنيسةو*

باللفةالإيمأن(أبذورزرطعفي،وفعالة،متعددةأدوارأولعبتالجزائر،

ألظتهاوكانت،الصاعدةالاجيالبينوحضارةع!كلفةالفرنسية

بحيث،الدينيةواختصاصاتها)جاليتها(ميادينشعدى"الإنسانية*

التكوين-)التعليم:مجالاتفيوخامةنحتلفة،يثعاراتتحتنشطت

الأطفالعددبلغحقوغيرها(،الياحيةالرحلات-الصحة-المهق

قراراتقبلوذلكاًلفا،ستين(البيض)الاباءمدارسفيالنتظمين

آباء"ينصحونالفرنسيون3المربون"هؤلاءوك!ان.المدارسهذهتأميم

وطبعا..أولادهمعلىيثقلوالاحق،واحدةبلغةبالاكتفاء،الأطفال

)الهركةعنالهديثإلىتطرقنا!اذاعالفرنسيةهيالواحدةاللفةهذه

فترةخلال()الكنيةبوضعيةربطهامنبدفلاالجزائر،فيالتبثيرية(

ءرعاياهمصالحلحمايةالاستعمارأوجدهاالقالفرنسيالاحتلال

فيالعاشر()شارلالفرنسيةالدولةرئشاًعلنهمانستعيدوهنا،

.!جمعاءالميحيةلفائدةالجزائرباحتلال":سيقومأنهمن2/3/188

لطمسمحاولتهأثناعالاستعمارجرائمنستعيدنفسه،الوقتوفي

)الساجد(بعضبتحويلقامإذالجزائر،فيلإسلاميةلالعربيةالثخصية

تموزفيكاتدراليةإلىحولهالذيكثاوة)جامع:مثلكنائسإلى

البايومجذندجزائر،إخنلألهعلىقرنبروراحتفالهأثناء0391

(.بقسنطينة

عاملهرسالةفيلافيجرى()الكاردينالبهصرحماهذاأنوأعتقد

نأوعلينا،قرانهمنالثعبهذانخلصانعلينا*:قولهفي1818

شبالقالمبادىعغير!.أدىععلىلثنيم،اطبالأطفاالأقلعلىنعق

إلىطردهمأوالأنجيلتعليمهوفرنساواجبفإن!أجدادهمعليها

،،.المتحضرالعالمعنبعيدا!المسرااقاصي

الامتدادإبرازللى!دففإنماالتاريخنستعرضعندماونحن

الاستعمارية.واستراتيجيتهالجزائر،فيالفرنيللاستعمارالحقيقي

بانإالجزائر،ني()الكنيةو)التب!ثيرية(الجمعياتدورأنويبدو

وإن،الاستقلالبعدلعبتهالذينفسهالدورهو،الفرنسيالاحتلال

.الطرقوتعددت،الوسائلاختلفت

والجهعيات،الكنيسةمصالحعلىحافظت()إيفيانواتفلتيات

اتضاحبعدوذلك،واضحبثكليبرزبدأتحركهاأنإلا،المسيحية

مما"،العتقداتدوحرية،(الأديانحرية"فيللجزائرالعامةالسياسة

بصورة"3!ابالاعترافللمطالبةالتلميحإلىالجمعيات3سذهأدى

.!قانونية

الشوونوزارةعنالشهرهذاخلالصادرتقريرفيجاعماوحسب

فيالمسيحيةالجمعياتونثاطاتالكنيسةوضعية*حولالذينية

وأحداثأمريكا،لصالح،،ر)التجسرفييدالهافإن"الجزائر

ذلك.عنالنقابكشفت7791عامالجزائرفيحدثتالتيالتخريب

.،وزوبتيزى!الأخيرةالأحداثوكذلك

المسيحيةالجمعياتلهذه،(الفعالالنشاظ"هذااًن،تقديريوفي

وجودعدمبحمبلأدنا،منهتعانيالذي،،الثقانيالفراغ!)إلىمرجعه

والتعليمالثقافةبينالموجودالخلطوبحمالمدىبعيدثقافيتخطيط

والريافة.

وليس،،التعل!،)الأغلبيةعنديعني"الثقافيةالثورة"مفهومولأن

)الغموض(ولأنالجزالري،للمجتمعالفوقيةللبنىالجذريالتفيير

أبعادهاتتحددبدأتالأزمةفإن،الثقافيةالموسساتمنكثيرفييصرى

الجزائرية.الثقافةفي

بلورةفيالأءساسيبدوره(الكتاب)اتحاديقومأنالفروضوكان

هذا"أنإلاالجزائر،فيالعرييالفكروتثوير،الثقافيةالثورةمفاميم

6391،عام،مباشرةالاستقلألإثرظهر،إذ".ميتا"نثأ"الاتحاد

الكتابمنيغموكان(معمري)مولودالجزائريالكاتببرئاسة

نتريط،الدهعبدالدكتوروهما:)اثنين(الوطنيةباللفةالجزائريين

زكريا.مفديوالرحوم

العيدممدالجزالريالعرعميدالمرحوم)التنرفية(العضويةويملك

لاالفرن!يةباللفةالناطقينالكتابنبةأنحينفي،خليفةال

باللغةالكتابهو،ءوكان،العربيةباللفةالكتابنبةتتجاوز

به.يتعلقماوكل،،الاتحاد!يجهلونالوطنية

!بالقانونيتعاملكانفإنهأعضالهأحدحدثناماوحسب

.1091عامالصادروالفنيةالثقافيةبالجمعياتالخاص،(الفرني

عنيس()كاتبالروائيقالها،(ذكية،،عبارةأذكر،ا!الهذاوفي

.ىالعموميونالكتاب)،اًين:وهىإليهانتائهعندالاتحادهذا

،(االنخبة!يمثلكانالأتحادانوهو،وافحالعبارةهذهمنوالقصود

متمثلاوظل،(الاتحاد"عنالأعضاعاًغلبتخلى،6591سنةوفي

يضيفكما،التاريخيةوللأمانة.معمريمولودالعامأمينهشخصيةفي

منالمتبقبىالاليا،المبلغ"سم(معمري)مولودأنالاتحاد،أعضاءأحد

بالوثائق،واحتفظالجديدة،الهيئةإلىالقديمةالهيئة

فيممثليهابعضاًنسوى،الهيئةهذهتتاروعنلثيئالعرفولا

يمثلونمابقدرالجزائريالأدبيمثلونلاالأوليةالثقافيةالهيئات

بصلة.واقعناإلىتمتلاحركات

إعادةقبلى،الثقافيةالساحةعنالجزالريينالكتاباتحادوغياب

وشجعهبالتحركالأجنبيةالجهاتلبعضسمح؟7491عامفيصياغته

الرقابةانعدامجانبإلى،والفنيالثقافيالناووعلىالثقافيةالمراكز

هذهتوسعإلىأدىمما،الأجنبيةالثقافيةالمراكزهذهأنثطةعلى

.الجزأئريالقطرعبروالفنيةالثقافيةالأسابيعلتثملالأنثطة

الطلبة:لحركةوالثقافيةالفكريةالأبعاد3-

مطلعمعالجزائريةالجامعهفيحدثماحقيقةلناتتاًكدهنا،ومن

نتيجةجمردهيإذالطلابيةالحركةإليهاالتاليوالتهاية،السنةهذه

الأجنبية،للمراكزوالفنيةالثقافيةالأنثطةنتائجمنبسيطة

،(.الثقافيالفراغ"والسيحية،والجمعيات

مسيرة!بإجهاضعجلتالقهيالأنثطةهذهأن،المرجحومن

هىالتعريب
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ذاتكانتبالثقافةيتعلقف!للحزبالرابعالؤتمرقراراتأنإلا

اللفةتعميمعلىالعملوجوب"علىاكدتإذ،وسيالميفكريوضوح

الوطنية،الثقافةمظاهركلعنللتعبيرخلاقةكوسيلة3ساوإتقاالعربية

،الجزائريللشفبالثوريةوالتجربةالاشتراكيةالايديولوجيةوعن

المؤسساتمنهاوخاعةوالاقتصاديةالإداريةالموسساتفيوتعميمها

ننتاءوإ...المدنيةالحالةبتعريباًيضاوالتعجيلالجمهور،معالمتعاملة

51أدلتكونالعربيةاللغةتدريسمهمةإليهتوكلالعربيةللفةجممع

والتطورالعلميوالبحثوالرقيوالتطوروالإبداعللنهوض

،،.الاجتاعي

التحريرجبهةلحزبالمركزيةللجنةالثانيةالدورةاًنحينفي

العالي،للتعليمالأمدطويلة،شاملةخطة"وضعبطالبتالوطند،

العلمىوالاتجاهوالتعريبوالجزأرةالديمقراطيةمبادىءعلىتعتمد

بمجردمصالههاستمسالتيالفئاتبعضجعلمما(،،والتخطيط

الطلبةءضرابأننجبر.مسيرتهلعرقلةتتحرك،التعريبفيالشروع

التعريبحركة.لتعزيزأخرىمقاجأةكانالسنةهذهمطلعمعالعربين

الجزائر.في

وزيرزيارةمنونصفشهرحوالىقيلالهركةهذهظهرتلقد

فيكبيرأملالزيارةهذهعلىيعلقوكانفرنسا،إلىالجزائريالخارجية

الثقانيالصعيدعلىوبالخموص4وفرنساالجزالربينالعلاقةتوطيد

والتقق.

فعاهدةمنمعلقةبقيتثقافيةقضاياتناقعرأنالمتوقعمنوكان

والمنظم،الشاملاضرا!3فيالمعربينالطلبةحركةأنإ،)إيفيان(

وبعض،العلميوالبحثالعاليالتعليمقطاعاتكتلفشملوالذي

بالزيارةاًدى،والثانويالابتدائيالتعليموطلبةأساتذةمنالقطاعات

علىقضيوبالتاليالقفايا،هذه،،جمدتحيثاآخر،مسارإلى

لفرنسا.التابعةالبورجوازيةالفئاتبعضوأطماعطموحات

بأنهاالبعضفزعم،الحركةلهذهنحتلفةتفسيراتواًعطيت

تبقىحتىالدولةفيعناصرطرفمن،الزيارةلهذهخصيصا،نظمت"

ثقافياالجزائرتبعيةتزدادلاوحتى"معلقة!31لثقافيةالقضايابعض

علأقةأنإذواضحا،أصبحالاقتصاديالتحرروأنخاصةلفرنسا،

بفرنسا.علاقتهلمنأقوىتجاريابأمريكاالجزائر

بعضبقيتحينفي"،درجعيةحركة3صاأادعىالآخر،والبعض

جديدةدفعااًعطتحركة3صااًوالواقعها.إزاعمتحفظةالعناعر

بأن،حقيقةواًكدتوأبعادها.3كاخلفياكانتمهماالتعريبلقضية

بالتعريب.تطالبشعبيةإرادةهناك

المواقف،بعضاًظهرتصحيةطلابيةظاهرة،بالفعلوكانت

الاشتراكيالاختيارعنتدافعاليالحنلعربينالعلاقاتوححدت

علىوفرضت.الاشتراكيةالسيرةوجهنيتقفالندوتلك،وتتبناه

والدستوريقايشىالوطنيةاللغةإزاءواضحموقفتحديداسلطة

الاعتبارإعادةإلىالجزائريالشعبحاجياتويلبى،الوط!واليثاق

كاالعناصر"عنالكثفعلىساعدت،نفسهالوقتوفي.الوطنيةللفته

.الخارجمعوتتعامل،الثورةتعاديال!

دليلاكبر!هالشعبيةالثقافة"بالنادينالطلبةحركةواضراب

نيللأجنبيةالمصالحشلمنالتعريبحركةحققتهمامدىعلى

اًنحاولتثهالثعبية*الثقافةبالنادينحركةاًنذلكالجزائر.

فثلت3صااًإلااقتصاديا،لتثلهاالوطنيةالؤسساتداخلتتفلفل

بالجامعة.فاحتمت
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هذهإزاءعنفأيكعادمها،،تمارسلمالجزائريةالثهـرطةأنورغم

حقالعنفإلىبادرتالحركةفإن(،،غامفة،،لشعاراتالحاملةالحركة

الجماهبر.أوساطبين"البلبلة)،تثير

3كاأذلك،تحملهالذيالشعارمنأعمقيجدهاالحركيةلهذهوالمتتبع

العلميللبحثمديرايعملالذي(معمري)مولودتطلعاتتتجاوز

اتحادإطارفيعنهتحدثناأنسبقوالذي،العاليالتعليمبوزارة

تبعية"خلق"إلى3!دفون"اخرون"الحركةهذهخلفويقف.الكتاب

لفرنسا.جديدة

(،كمادة،!()البربريةاللهجةاًدخلمناولمعمريمولودوالكاتب

يستطعلمولكنهإليها،العربيةاللفةدخولقبلالجزائر،بجامعةتدرس

الأكاديمية"اًنجزتهمالأن،،!الثقافية"مهمتهأداءفي،(السير"مواصلة

هذافي(،)بباريسمقرهاوالموجودفرنسا،طرفمنالممولة"البربرية

واحذ.لعامدراسيبرنامجلملءيكفبىلاالإطار،

بربرلدىالصحيحبالعنى،وبدأدبيوجدلابأنهيقولوالتاريخ

الرحمنعبدالجزائريالورخيقولكما-يعودذلك"ولعلالجزائر،

اختلأفإلى-الأولالجزء،العامالجزائرتاريخكتابهفيالجيلألى

عنلغتهملضيقأومحكما،ض!بطااللغويةقواعدهاضبطوءدملهجاض+،

الشعريةالقطوعاتمنالانإلىظهرماكلوإن،الفنيةالتعابير

جيلوثقافةأمةأدبعلىبهالاستث!هادفيعندىيكفيلاوالنثرية

،(.هذهالبربركامةعظيم

الفنمنعنهمبلغناما*وغايةقائلأ:الجيلاليالمورخويضيف

مننثاهدهمامثلهندسيةوخطوطاأشكالايتجاوزلموالزخرفة

."والذراعوالساقالوجهوفياليدظاهرعلىالمزخرفالوشم

كيراتشبهوجدهاالكتابةواًشكالالبربريالخطتأملومن

يشبهماالحروفمنفهناك،الطبيعيةوالكائناتالكونيةالأوضاع

..الخوالبرقوالنجمالقمريشبهماومنها،الشمس

حرفا.عثصراًربعةعلىلد!كملتزيدالأصليةالحروفتكنولم

وضوابطحركاتوفا،النزلةالحروفومعناها،،دتيفيناغ3كايسمو

يكتبونهاوهم،والتوسعالعملعلىالدليلبمعنى"تيدباكين،تسمى

الشنمالإلىاليمينمن:فليكتبالكاتبشاءكيفماتامةبحرية

ولم،القبيلةاصطلاححسب،بالعكسأواًسفلإلىاًعلىومن،وبالعكس

الملثمينعندبالصحراءسوىالأفريقيالشمالبهذااًثرالخ!لهذايبق

يزالونلاف!!،،،التواركباسمالمشتهرين(،"لتونةقبائلمن

".قلةعلى"تيفيناغ*خ!مكاتبهمفييستعملون

،أندثرتللفة،الاعمبار*إعادةفيالصعوبةهذهأنالؤكد،ومن

معمسريمولودتساعدلم،الشعبىالفلكلورسوىمنهايبقولم

مأالعربيةبالحروفاللغةهذهتكتبهل!ثملفتهبلورة(علىو)أكاديميته

اللاتينية،بالحروف-هيالان-حندا!اولاتبأنعلما؟باللاتينية

نأيمكنفكيف،الفرنسيةاللفةقواعدعلىمعتمدةالحروفومعظم

عدوناحومفاهيمبلفةماضينانستعيد

واللفة"الثعبية!بالثقافةالمطالبةعلىالهركةهذهاقتصارإن

عنغريباوليس،الجزائريينالمثقفينعلىجديدأليس"الأمازيغيةد

الطلأبي.الوسط

(،ياسين)كاتبالرواقهوحملهمناًولكانالشعار،هذاانذلك

فيمعهاختلفوالذي،آنذاكوالثقافةالأعلاموزيرلموقففعلكرد

بالسرح.يتعلقفياالثقافيةالقفايابعض

الثقافي،*الانفصال!يعقلا،ياسينكاتبقدمهكماالثعار،وهذا



نأيمكنشعبيةلفة"!اجماديعقولكنه،مسرحياتهطرحتهماحسب

والدارجة.الكلاسيكيةالعربيةاللفةبينوسطاتكون

بديلايطرحونهؤلاءأنأبدايعنيلاالشعارهذاحملانويبدو

عنيعبرونمابقدر،والسياسيالاجقاعيالواتعمسأسيرةعلىقادرا

العربية.اللغةوهيشعبهملغةاستيعانيعنعجزهم

العربيةبجنانكانانمعمريمولودأوياسينكاتباًنولو

3كما!طروحالتببرت

كاملة:القصة-4

الجزائرفيظهرتالتي(،الشعبيةالثقافة"بيسمىماحركةوقصة

لعدم"حتمية"نتيجةتكنلم)الجزائر(،ووزو()تيزىبجامعتي،موخرا

بالقبائلية،النادكطالكاتبيلقيهاأنالمقررمنكانالتنالمحاضرةإلقاع

بالبحثالحاليوالمدير،الجزائريينالكتابلاتحادالسابقالعاموالأمين

وزو(،)تيؤيجامعةفي،معمريمولود،العاليالتعليمبوزارةالعلمي

بأسبوعالمحاضرةقبلصرحصاحبناأنوهو،جدابيطلسببواًجلت

غزاةالعربيعتبراًنالجزانريالشعب.على)يجببأنهفرنسيةلجريدة

حضارةمعنتعاملكماالعربيةالحضارةمعنتعاملوأنافريقيا،لث!مال

منطقةفيالجزائر"تواجد*)بحمبأنهأدعى،ثمةومناخر(.عدوأي

المنطقةهذهدولمعتعاملهافإن،المتوسطالأبيضالبحر

شبهكأ،)عربمعالتعا-لمناًولىإيطاليا-اسبانيا()فرنسا-

(.التكنولوجيواللتقدمالهضارةركبعنالمتخلفينالعربيةالجزيرة

الجزائر.تاريخعلىقضوابأنهاىالعرب!ويتهم

بمنعوزو()تيزىلولايةالسياييالمحافظياًمرأنالطبيعيومن

الحقائق.وتشوهالجزائر،تاريختمس3كالأ،افاضرة

حقعليهيردولمض!جة،اًيةيثرلمالتعريحهذااًن،الؤسفومن

الوطنية.الصحافةني

فييطعنالذيالتصريحهذاإزاءصامتاالجزائريالاعلأمووقوف

هوالتصريحهذااًثارهإو!لماالاستفرابإلىيدعو،شعبهماضي

المحاضرلكناخر،وقتإلىالمحاضرةتاًجيلإلىأدتتساؤلاتمجرد

،،الشعبية،)بالثقافةالمنادونخلفهوتحرك،التأجيلهذا)،استغل

الثوارع،إلىهؤلاءنزلانإلى،الجامعةداخلبقيالتحركوهذا

بالإسلاميتعلقماكلأحرقواكما،الأذىبعضبالمث!ارقةثهأنزلواو!

الوطئ"دالعمحرقعلىأقدمواهذامنوأكثر.العربيةوالحضارة

..،القرانو*

هولاءعلىالقبضوألقت،الشرطةتدخلتفقط،وهنا،

فيحركةهناكإنبل.ضدهمحمأييصدرلمالآنوحق،،المفربين"

سراحهملبإطلاقتطالبحالياالجامعة

علىالمعتدينهؤلاءبمعاقبةالتنديدإلىبادرواالواطنينأنغير

الشعب،!بريدفيالواطنينكتاباتوكانت،وشهدائهالوطنكرامة

هولاءمنالثعبغضبمدىعنتعبرالوطنيةالشعببجريدة

.،الفرنسىللاستعمارالتابعين،

منتسربتالتيالسياسية"النشورات*عنآتحدثأناريدولا

هذهعنالشارعوحديثبأيامالاضرابقبلالجزائر،إلىفرنسا

يعرفالذيولكنحزب،شعاراًوإمضاءتحمللاالئالمنشورات

نأيكشف،البياناتهذهكتابةفي،حزبلكلال!ياسية"الأساليب!

السياس!التحليلحسب)طبعا،*اليساريةتدعىأحزاباوراءها

الثقافية.أبعادهاإلىأشيرأنأودولكنغالجزائر(فيللوضعية

المركزية-للجنةالثالثةالدورةانعقادقبلظهورهاأنوأعتقد

قضيةمرة،ولأول،أدرجتوالق،الوطنيالتحريرجبهةلحزب

التعريبدخولأي،تطبيقهوسائللمناقثة،أساسيكملف،التعريب

ستكونفرنسامعالتعاملينمصالحأنيعنيالجزائر،فيالتنفيذحيز

تتخلىأنتتطيعلافرنساانعلىعلأوة،التعريبلتطبيقمتضررة

غاليا.الثمنكانمهما،،الجزائر!عن

وفرنساءالعربيللوطنالكاملالانقاءيعنيالجزائرفيوالتعريب

الاضراباتبعد(الكثيرينأنبدليلموقفها.عن(،*تتنازللن

لفرنسية.االثقافيةالمراكزفيعاديغيرنشاطالاحظوا،للمعربينبيةالطلا

الثقافةحولليحاضرواالمحالاتكتلففي،الأساتذةمنكيمواستدعي

كاضراتيبرمجأنالفرنعالثقافيالمركزوحاول.الفرنسيوالأدب

إلىالتفلغلوكاولة.ذلكإلىيوفقاولكنه،العاليالتعليمبوزارة

الحركة.لهذهوالسياسيةالثقافيةالخلفيةيفسرالظروفهذهنيالجامعة

قسمفتحنفسركيفمثل:اًسئلةعدةطرحمنبدلاوهنا

الأقسامفيماجستيرتوجدلاأنهحينفي،الأجنبيةللغة،،للماجتير)،

المنادونالطلبةيحملهاكانالتيالشعاراتنفصروكيف؟العربة

يعغوماذا؟العربيةالأفلأمبمنعتطالبالتي،،الثعبيةبالثقافة"

،3الوطنيةاللفة!وللجزائر،(الرسميةاللغة!)بينالتفريق

الماضىداسترجاعمنيدلاالأسئلةهذهبعضعناجيبانوقبل

(،.الاثقافية،الحركةلهذهىالقريب

حاليا،،والثقافةالاعلاموزير،مهريالحميدعبذللأخكاضرةففي

عاماأميناكانعندماالعاليالتعليمبوزارة)الكابري(بقاعةألقاها

تسمالذيالألشرفمصطفى"ادعاءاتدعلىكرد()التربيةلوزارة

بينفيهايساويلوزارتهجديدةسياسةوطرحانذاك،التربيةدوزارة

وأ"وعاع)مجرداللفةبأنويزعم،الفرنسيةواللفةالوطنيةاللغة

ولكنكمير،عليهللردانبرىوكيف،الانسانيةالعلوملحملفقطوسيلة

سنةفيد:إنهيقولمهريالأخنجد،الشعلةهذهانطفأتماسرعان

منمتعاونألفسحبالفرنسيةالسلطاتطلبت-07917191

."البترولأزمةوبسبب،قالتكماماليةلأسبابوالأساتذةالمعلمين

الانجليزية،!اًدخلتالسنةهذهفيبأنهيوكد،الواقعاًنحينفي

التعليم.برامجبعضفيالفرنسيةللغةبديلةكمادة

لجأتالفرنيةالسلطاتإن":بقولهمهريالأخيفسرهماوهذا

حينالأجنبيهاللفاتبعضلإقصاءالمباثصرالفغطإلى7291سنة

منالأجنبيةاللفاتاًساتذةسحبقررت3سابأفجأةأخبرتنا

لفاتنث!رعلىللانفاقمستعدةليستالفرنسيةالحكومةلأن،الفرنسيين

."الانجليزيةاللغةميطبعاالمقصودوكان،اخرى

آخر،فعلكرداليوم،،الشعبية!الثقافةحركةتجىء،ولذل!

ملفتناقشلاحقللحزبالركزيةللجنةالثالثةالدورةعلىللضغط

التعريب.

ماركم!ي!فكربلاماركسيون5-

الوطنيةللشخصيةالاعتبارإعادةأجلمنالصراعهذاظلفي

تدعيالقالأصواتبعضارتفعتالجزائر،فيالإسلاميةالعربية

لغةهيالجزائرفيالرسميةاللغةبأنتقول)للماركسية(إلىالانآع

أماومماربتها.3صاىالتنديد"منبدلاوبالتالياقتصاديا،المهيمنين

عنها.الدفاعحقهمنفإنه،الجزائريالشعبلفةوهي،الوطنيةاللغة

هي.الدولةمواثيقحسب-الرسميةاللفةبانينسونبهؤلاءوكافي
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وأن.الفرنسيةهىاقتصادياالسيطرينلغةأنحينفي،العربيةاللغة

العربية.اللفةهيالوطنيةاللفة

هناكوهلشعبيتها؟منالعربيةاللغةتجريدمنالهدفماترى

الرسمية؟واللغةالوطتيةاللفةلينملموسفرق

تعبيرحدعلىهىالتيالعربيةاللغةعزلإلىالدعوةأنالواقع

الوطنيةاللغةوليست:العرييالمتنرقلفةالفرنيم(اليساري)الاعلام

فيالفرنسيةارغةابقاء"الماركسييندهؤلاءعندتعنيللجزائر....

"جديدةلغة"وخلق،والعلميوالاقتصاديالتجاريالتعاملجمالات

إلىبالمقارنةجداقليلةنسبةتشكلوالتي(البربرية)اللهجةاًنقاضمن

اللهجةمعجذرياتختلفوالتيالجزائريالقطرعبرالوجودةاللهجات

لبربرية.ا

يوجدلاإنهالقولمن-بدلاالسابقةالأسئلةعلىنجيبوحق

)وتقدمية(العرييالفيم)رجعية(علىنحمأنبهيمكن(علمي)مقياس

الأجنبى.الفيم

والأفلأمالعربيةالم!ل!لأتلعبتهفعالادوراهناكأن،تقديريوفي

بعضعلىالمصريةالعامية"،)طهـغيانورغم،العربيةاللفةانتثارفي

الخطأمنفإنهلبعضهاالتجاريالمحتوكطورغم،والأفلأمالمسلسلاتهذه

نهإبل،الأجنيالانتاجمعالتعاملإطارنقدهاداضلفينتعاملاًن

بلدانإنتاجمن3كاوكأونعاملها،انتقاداتلهانوجهأنالخ!طأمن

شقيقة.وليستاجنبية

فإن،والوطنيةالرسميةاللغةبينالتفريقإلىبالدعوةيتعلقوف!

التعليمبوزارة()الكابريفيألقتهاالتيمرسلىوليلةالاستاذةكاضرة

إليهذهبناماحقيقةتؤكدالأزمةاشتداداًثناء،العلميوالبحثالعالي

اااركسي،الفكريدركونلا،الدعوةلهذه)التزعهين(اًنوهوسابقا،

،المحاضرةهذهاًنبدليل(،الجزائريةالدارجةاللهجة)حقيعرفونولا

بالحرفتقول(،اللسانياتومدرسةالأجنبيةاللغاتقمممرئيعةوهي

الثيخولغة،إمامالشيخولفة،درويشممودلغةمع"نحنالواحد

،،.الجزائريالععبلغة،الوطنيةلفتناتكونبأنونطالب،الفرقاني

بينالفرقعنجزائريطفلأيسألتمرسلىالأستاذةاًنولو

درويشممودلفةأنبالتأكيد:3كالأجاوالفرقاني(وإمام)درويثح

الفرقانيدارجةهيوليست،الصريةمامإالشيخلهجةهيليستالعربية

..القسنطينية

الماركسى()التقدمىيكوناًنيمكنهلنتساءلأنبنايجدروهنا

عث!رينبعدالبرر،وما.وحضارتهولغتهتراثهيجهلوهو،تقدميا*

العربية؟لغتهالجزائريالشابجمهلأن،الاستقلالمنسنة

هدفهايكنلم(الشعبية)الثقافةحركةاًنالشديد،الأسفمع،لكن

التراثلأن"،انفصالي"هدفهوبلالوطنيةالثقافة،تثوير)،هو

.أخرىدونجهةعلىقصراوليسكلهالجزائريللشعبملكالجزائرى

الجزائرمنالاستعمارإخرأجعلىيقتصرلمالجزائريالشعبونضال

الث!خصيةتطمستبعيةاًيةضدشاملانضالاكانولكنهمح!ب،

للجزائر.الإسلاميةالعربيةالوطنية

العاليالتعليموزارةفتحتهاالتيالمناقثاتبأننؤكدأنالمفيد،ومن

علىواضحادليلأكانت"والثقافةالتراث،حول)الكابري(بقاعة

البعض.يدعيكماوليسالحوار،ديمقراط!ية

المركزيةللجنةالعاديةالثالثةالدورةإليهاتوصلتالقوالنتائج

تطبيقاًجلىمنحالياالموجودالصراعمدىعنك!ثفتللحزب

التعريب.
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واعدادتنفيذفيوالتنروعالتعريببتطبيققراراتخاذومجرد

التبعيةعلى.للفضاءحسنةنيةهناكأنيعنياجزالريلذنعريببرامج

الجزائر.لفرنساالتقافية

تجريبيةحكايالاثلأث

عممت:رياض:بقم

واحدفصلمنمسرحباتثلاثهى،،..حكايات"ثلاث

التابعةالتجريبىالمسرحلفرقةأخرجها،دراكوناوزوالدوللأرجنتيني

اختطلقدالساجر.فوازسوريةفيالقوميوالإرشادالثقافةلوزارة

لقطاعينوجهوأن.تعليميايكونأنالتجرييللمسرحونوساللهسعد

فالفرقةالكبير،التناقضكانوهنا.المسرحيألفلمالجمهورمنكبير

الذيوالجمهورالقبافي(،)صالةهيتقليديةصببرةصالةفيتعرض

فيذوقهإنبليرتادها،ولاالمسارحعلىيقبللا-مخاطبتهيأملون

منالمثقفونيخاطبهأنويرفض،الفنيالتعقيديتقبللاكثيرةأحيان

خلالالفرقةهذهمعيرةكانتلهذا.كدرسمتعاليةبطريقةفوق

:الطروحاتوتقدمية،النواياطيبرغمومشتتةهرتبكةأربعسنوالا

الفنانوحيدا7بنجاحأداهاالتيغوغول،،جمنونيومياتدعرضفمن

اًعدهاالتي،(اليقظةإلىالففلةمنحنظلةرحلة)،عرضإلى،فضةأسعد

والافتعالللحذلقةنتيجةالأولاخراجهايوفق)ولمفايسعنونوس

بشكلاخراجهاالساجرنحرجهاأعادثم-معينةاًوربيةبمدارستألرا

أوضحيختلالذيلدراكون"حكاياتثلأث!عرضإلىنأقي(افضل

الفنيةطروحاتهاأفضليجسدبحيثالفرقةهذهمسيرةفيعمل

العريض،الجمهورمعللتواعلملائمةتجريبيةلغةمستخدما،والفكرية

والجمهور.الفنانبينالقائمملوللتعلللمسرحالتقليديالبناعونسف

بل،والصالةالمنصةبينفاصللاحيث،الشعبيةالفرجةمسرحانه

نخيهـالتيالأروقةفينفسهاالصالةفييدورعرضبلمنصةلاحيث

جميع(وفتاةشباب)4الخمسةاامثلونيثخصحيث،بالمتفرجين



لا.المسرحجدرانعلىمناماأبوضوحالمعلقةوالأدواتبالأقنعةالأدوار

حقيقة.وممثعة،حيويةفنيةلكنهاصربجة،مكشوفةلعبةبل31كام،

فيوانماالقباتيصرحعروضفيبالتأكيدتكمنلاوامميتهاالتجربة-

تقنياتدونشعيتجمعأومعملأيفطيقدملأنالعرضهذاامكانية"

شكلافهو،وهويتهاسمهيغيربأنجدير،(التجريييالمسرح،،.معقدة-

نفسححفىالصيغةبتلكنحتاجهونحنلدينا،"جوالمسرح)،أفضل

معبرأيكونوكبىخاص،بوجهوالتمثيلالتأليففيللتجريبمجالا

وحلما.نظريةزالتمااليالعريضةال!ثعبيةطموحاتهعنحقيقيا

**"

الإنساناستلابموضوعالثلأثدراكونمسرحياتتعالج

كلعبرتتنوعالمعالجةزوايالكن،الاستهلاكبىالمجتمعفيوانسحاقه

متجولبائعمأساةهي"التنمسضربة،)حكايةظلأولىمسرحهـة

حتىالعلاحثمنيملكلالأنهرحمةأوعنايةيجدولاشمسبضربةيصاب

صديقناحكاية)،والثانية.أحدلهياًبهأندونزوجتهيديبينيموت

المسحوقالطبقيلوضعهواعنجبرصغيربورجوازيحولتدور"بانتمثو

متعددةشركةمعالتجاريالرأسنماليللمنطقالخضولحفييتدرج

بهفيصل،القذرةالخاصةسعادتهعلىحفاطالهامطيةليكونالجنسيات

لهومفيهايستخدمالوسطىافريقياإلىلحومصفقةلتدبيرالأمر

ماولكنه،الزنوجملايينومصرعالطاعونلانتشارف!تؤديالجرذان

حتىعنهتخلتوقدالبلبثئالإنانيةبحقجريمتهلنفسهيبررزال

اًما.إنسانيتهبهاشترتالذيالفتاتمقابلخدمهاأنبعدالث!ركة

عنتحكيفهي"كلباصارالذيالرجل،!حكايةالثالثةالسرحية

قوتهليناليضطر،الحمالالافمثلمثلهعملا،يجدلاعاطلعامل

فيماتالذيالحراسةكلبعنبديلأيكونبأنيقبلأنزوجتهوقوت

الذليل،اللأانسافيالدورهذاعلىيعتادأنيلبثولا،المصانعأحد

اعتادأنبعدالبثصرمجتمععنبالاغترابويبدأالعقلياتزانهفيفقد

الطفليلدأنتخثمىتحملعندمازوجتهأنحهط،اًربععلىالوقوف

كلبا.

***

ولاواحد،مستوىذاتالثلاثدراكوناوزوالدومرحياتليست

خاصة،تختلفتعرضهاالتيفالناذج،واحدةفكريةمعالجةذاتحهط

تسحقالتيالبطالةإن)،بانتشو،(.فيالصغيرالبورجوازينموذج

وضررهافيها،لهذنبلا،كلبإلىوتحيلهالثالثةالحكايةفيالرجل

نرفضنفسهالوقتفيكناوانلهنرثيفنحنلذلك،وحدهعليهيعود

بني-منغيرهيوذيطريقايختارفهوبانتثوأما.واستسلأمهخضوعه

الأولىالحكايةفياًما.الاستفلالآلةيدفيالقاتلاللأحويصبحالبشر

مستوىويتفاوت.المسحوقالمسكينالبائعمعتمامانتعاطففنحن

فيالتعاطفومقدارالدرسفيتتفاوتكمافنيتهافيالثلأثالمسرحيات

أضعفهاهي"الثمسضربةحكاية)رفمسرحية،بالمتفرجعلأقتها

الطرازمنعرضفيصغيرامشهداتكوناًنتتجاوزلاوهيدراميا،

ولي!ستمأساوية3كاأفارقمع،،،الشوكمسرح"بلأدنافينسميهالذي

.جريدةفيكخبرتماماةسدي،مارخصفير،نص31!ا.ملهاوية

فيبراعةأكثر(،بانتمثوصديقناحكاية"الثانيةالمسرحيةنجدبيفا

بطريقةالنتيجةإلىالوصولوفي،المحوريةالشخصيةرسموفيحبكتها،

منفبدلآ،المبالغةأسلوبتستخدمالمسرجةهذهولكن.مبانترةنجبر

وهي،الجرذانلحمصفقةيفهـضالكاتبنجدمثلافاسدلحمصفقة

رحلةعبربالتفاصبلبصورهاوانهخامة،واستثنائيةبعيدةفرضية

يجعلماهذا.خانقةنجدةالنتنةرائحتهاتفوححيثالبنسايعسفينة

الفكريةخلفيتهرغمفانتازيشبهعملاالنهايةفيالمسرحيةمن

مابحيقيقةاقتناعناولكن،رالعتعليميدرسانها.الناقدةالتقدمية

ضعيف.بجدث

هى(،كلباصارالذيالرجل"الثألثةمسرحيتهأننجدأنجبرا،

اللعبةاتقانخلألمنتأثيراوأشدهابنياناالثلاثمسرحياتهأمتن

جملةفهناك،واضحبتغريباخرهامنالمسرحيةيبداًانه.المسرحية

اًنيلبنئونوما،حكايةليمثلواالمدينةإلىقدموا33أيعلنونممثلين

المسحوقالرجلجنونمنأياخرها:منالحكايةبتثخيصيبداًوا

حراسةفيوقضىللسارةانحنىماطولمنكلبااًصبحانهوتخيله

وحاجته.فقرهبسبباملأكهم

8**

فيهايضورجديدةبصمةالعرصهذافيألاجرفوازالخرجيسجل

الفرجةطلقبساطةأكثروسائلإلىيلجأفهو،الاخراجيةتجربته

لغةالمسرحإن.وي!ناقثهويشخصهموضوعاخلالهامنينقلالتيالممتعة

تعبيرحدعلى-"البلاستيكي،)الحيويوالممثل،جماعية

فيالشخصياتممذتلفوبالأقنعةبجسدهيؤديالذيهو-مايرهولد

وجدقدالساجرإنأقولهل"."غروتسكيأوكاريكاتيريقالب

الساجر،أرادهماجوهريمثلالعرضهذا.نعمكبير،حدإلى؟نفسه

الأشكالببعضفيه4المباالتأثرخلالمننخقيقهفيأحيانافشلوما

مهمجانبعنتخلىهناولكنه.ؤمايرهولد()برشتالأوربيةالمسرحية

بالطريقةعملهوهي،البداياتفيالمتميزةالابداعيةتجربتهجوانبمن

بل-وبرشتستانسلأفكيبينفالمزيج،الممثلمعالنفسيةالواقعية

ومنطلقالحذيثللمسرحسمةأهمهو-جديدتجريبىأسلوبخلقربما

لعروضبتقديمهالساجراًعمالفيتجلىماوهو،المجددة!!دثةنظرياته

قريةمنرسول)،،(:نكونلاأونكونأن)،"،الضيوفحليبث!مثل

مباتنرةأكثرلعملهذاأنشكلا(،.جمنونيوميات"و،،تاميرا

ومفرغة،كالقبانيجمهزةصالةفيالشكل3كذاالتجريبولكن،وتعليمية

لهننيءيغفرولن،كأأتهبقدرسيئاتلهأمر،التجريبىالمسرحلفرقة
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.الترفمنلاقتربهذالولا.المعاملإلىبالعرضالفرقةخروجإلا

القدرةومن،اطلاقالأداءمنرفيعمستوىإلىالعملهذابجتاج

هزةإلىبجتاجنهإباختصار:والارتجالالبداهةومن،العاليةالتمثيلية

ليترك،التغريبنزعةوتطعمالمفاجأةتدعمالتمثيلخللالمنحة

لكسرحاجةهناككانتلماهذالولا.معاوالعاطفةالفغرفيتأثيره

ونخريضه،المسرحيةاللعبةخلالمنالمثاهدمعالألفةوخلقالحواجز،

الطموحهذافيولعل-طبعاالوهمفيوليس-اللعبةفيالاندمابمعلى

هذاواًمتاعواثارةروعةوالتفريبالاندماجبينللتوليفالخرجعند

الممثلين،بينكبيراتعاونايتطلبعملإنهالمتميز.المسرحيالعرض

الشخصياتأداءاتقانفيتكمنوجماليته،بدقةثابتاليسحركتهفرسم

متفيرة،اًوهامةليستفيهالاضاءةإن.بهاريكاتيريةمبالفةبصورة

الممثلونمعظمهيخلقالموسيقيوالتأثيريذكر،ديكوريوجدولا

يعتمداخراجىعرضإنه.والمنوجوالخثاخيثىالفمفماتبواسطة

اهتهاميثدبحيثمتقناالعامالعرضايقاعكانوإذا.الايقاععلى

لمالأداءفيالممثلينايقاعتنوعفإن،الوقتطيلةواستمتاعهالتفرج

الحركةوبطءسعةحيثمنلا،الاتقانفيالمستولىبنفسيكن

خانتلقد.الصوتطبقةواكفاضعلوحبسنمنولاوالالقاء

وليسعاديمستوىفيفكانواالممثلينبعضقدراتالساجرفواز

فيالمبالغةإلىبعضهمونحاكليثيهات،كرربعضهمإنبلمتفوقأ،

يخلقوهما.أنيحاولونوهموالصدقالتأثيرفأضاعواوالصراخالتعبير

للتمثيلدممارستهمقبلواضحمنهجعلىالمثلينتدريبنقصبدالقد

خبراتطولمنالرغمعلىوذلكواضحا،الجمهوراًمامصرحياتفي

\،الر!أمامالأساسيةالصعوبةفإنلذلك.المهنةهذهفيبعضهم

هي-بنفسيهماونوسىالدهوسعدالساجرفوازمجددهاكما-ىالتجريبى

تناغمذاتتدريباتفيتجربتهموصهرالمثاركة،العناصرتثبيت

بأمراعتباطياتأسيسهاوليبىفبرقةولادةنتيجتهاتكونأسلوي

خارجهامنللاجهاضوقابلةبدايتها،فيزالتماالتجربةإن.ادابىي

منهجيعملوأسلوبفرقةهنلكتكونعندماأما.داخلهامنوحتى

ولن،والأهواءللأمزجةعرفةيكونلنالفرقةعملفإنوفنيا،فكريا

مانوعإلىواضحبتوجهبل،معنييناًشخاصبوجودمرتبطايكون

المسرحي.العرضوطبيعةالنصوصطبيعةجمددمماالجمهور،من

لتجاربالمحالتفسحاًنالتعليميةالتجربةهذهعلىفإنوبالتأكيد

وذاتشاعريةوذاتفلسفيعمقذات،السرحنياختباريةكتلفة

مسرحنا..مستقبلالناجحةالتجربةهذهمعبالتعاونتغي،طقسية

برنامجفيدراكونعنوردتالقالمعلوماتيليفياوسأنقل

عديداالحرةللمسارحكتب.9291عامدراكوناوزوالدوولد.العرض

عاماخرجتالغ"الأم-الأرض"مسرحيةاًولهاكان،السرحياتمن

سبيلفيوصراعهمالفلأحينقضاياعنللتعبيرمكرسةوهي5391،

مسرحيتهموتشو"*فرايمسرحقدم5691عاموفيالعيمق.

فياًحذاثهاتجريال!المصرحيةوكانت،،.ميلوسمنيأقيالطاعون*

الحربضدموجهةكانتإذ،معاصرةاسقاطاتالقديمةاليونان

فينفسهالمسرحقدم5791عاموفي.الامبرياليةالمدوانيةوالياسة

عنتتحدثالغالتاريخية*أمارو-توياكدمسرحيتهآيرسلمبونيس

لمسرحدراكونيكتبالحينذلكومنذالاستعمار.ضدالشعوبنضال

،تروى*حكاياتمنها،المسرحياتمنالكثيرموتثو""فراي

والي،5891ى01رتمالطاولة!و،5891!هشارعناقصة*و،5791

.الطبقاتوصراعالاجقاعيالتفاوتأشكالجميعخلالهامنفضح
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امريكافيالاجآعيةالتجربةطبيعةاختلأفمنالرغموعلى

عرضلشاهدنالقد.وايجابمهمأمرالرحياتهذهطرحفإناللاتينية

وديكوراوستيلأالباشالعاصمبارعةواقنعةالساجر،لفوازناجاأجمدد

تشخيصفيأبر3الخمسةالممثلونوكان.جودلنعمانموفقةوملابس

لكن.الصعبةالرئيسيةالأدواراداعفيمنهمالثانويةالشخصيات

كانيونسوحانيجب،مماأكثروانفعالياصارخاكانقدسيةزيناتي

التشنجمنثعيععلىسفكونيونجاح،الأداءفيالنفميللصدقمفتقدا

اليزاتمنبكثيريتمتعجديدطرازمنكممثلالواضحةموهبتهرغم

عاديعين.فكاناادريسوتيسيرالثاويشفايزةأما،والوعيواللياقة

ني"كلباصارالذيالرجل)!لمسرحيةدمثقجامعةعرضكانلهذا

منالرغمعلى،الأداعنيوحيويةصدقاأكثر7491(-)7391موسم

القديمهاخراجهالاجرفوازعبرهجمدالذيالمبهرالاخراجىال!ثكل

يعتبرناجحامتميزأعرضا"التجرييالمسرح"قدملقدأنجبرا،

الطموحبداجميث،والفكريالفنيالشويينعلىلهجديدةانطلاقة

مثاليةتبجحاتمجرديبقىفلأحية،تجربةعبريتجسدالتنطيري

،السوريالمسرحخارطةضمنالنظريلفتعرضإنه.مزاودة

تنموالكلأملاوحدهالفنوعبر،الفنمنكتيرفيهشعبىعماليعرض

جديد.رائعبعطاءليتحفوناوالمثلون،والخرجالفرقة

لنذأاولاءبصط

الهكلقو،لامولمفات

و!1أثصعدله1فو

امرأةفيامراتان.

الارصزعلىالوحيدالرخزموت.

الصفرذقطةعندامراة"

الدائريةالاطفالاغنية.

سابقاالوزبرمعاليموت.

الحياةوعينالخيط.

ئبالغل"

ألاضعفهيكاذت.


