أن الفعل المسرحي الذي أدى إلى مصالحة الذات ،وااللتفات
إن ما يمفت النظر في مسرح عمولة ىو ّ
ّ
أن عمولة الكاتب من خالل نصوصو
إلى الثّقافة الشعبية ،كان نتيجة لمقاء ثقافة اآلخر ،إذ يبدو واضحا ّ

الدرامية ،والمخرج من خالل عروضو المسرحية لفترة الثمانينيات متأثر باالتجاه المسرحي الممحمي ،الذي
وجد فيو ضالتو بعد فترة كان يشتغل فييا عمى نمط المسرح األرسطي ،إذ يقول « فيما يتعمق بمسألة

أن برتولد بريخت  ،كان ويبقى من خالل كتاباتو النظرية ،وعممو الفني
التراث ىذه ،وبشكل خاص ،أعتبر ّ
()1
خميرة جوىرية في عممي ،وتكاد تجتاحني الرغبة في أن أقول بأني اعتبره كأبي الروحي» .
وتظير أفكار بريخت في صميم عمل عمولة ،ووجية نظره لمفن والحياة عموما ،وقد برز ىذا التأثير

واضحا عندما كتب وأخرج ثالثيتو المشيورة ،وبشكل أخص في أول نص فييا ،وىو

األﭬوال الذي يعتبر

تطو ار بار از في التأليف واإلخراج المسرحيين ،عمى نطاق المسرح العربي وعمى نطاق

المسرح الجزائري،

وكذلك بالنسبة إلى أسموب عمولة المؤلف والمخرج ذاتو.

فمسرح الحمقة عند عمولة مثمو مثل المسرح الممحمي عند

بريخت يؤدي وظيفتين إحداىما سياسية

اجتماعية وأخرى جمالية:

الفعالية السياسية االجتماعية:

أن آليات ىذا الفكر
إن بريخت الذي انطمق في فيمو لوظيفة المسرح من الفكر الجدلي المادي ،رأى ّ
ّ
وحدىا تسمح بفيم حركية المجتمع ،وتحوالتو ،وتطورات أوضاعو ،الناجمة عما فيو من تناقضات ،فـ«

الحركة ىي مادة المسرح الممحمي ،واستخدام ىذه الحركة بحذق ىي رسالتو...فيي تفضح تصريحات
( )

رراتيم الخاطئة ،كما تفضح أعماليم الغامضة والمعقدة» . 2
الناس وق ا

وظيفة المسرح إذن ىي المعالجة النقدية لممشاكل االجتماعية بيدف تغييرىا ،ألن الجماىير بحاجة إلى

مسرح قادر ،ليس فقط عمى إثارة األحاسيس ،واألفكار المسموح بيا ،في مثل تمك الظروف التاريخية

الصعبةـ ظروف ما بين الحربين ،بل ومسرح يستخدم ويولد أفكا ار وأحاسيس تعتبر ضرورية لتغيير

الظروف التاريخية (.)3
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لقد عمل بريخت جاىدا عمى معالجة الظاىرة االجتماعية ،كمعطى مادي ،وجب عمى المسرح تشريحو،
وكشف متناقضاتو ،فالعالقة االجتماعية – في نظره – وحدىا تمنح المسرحية حركيتيا ...ليذا ال يستخدم

يوجو مسرحا حيا لمشاىدين أحياء ،لذا ترتبط البنية الدرامية عنده
بريخت الكتابة الدرامية واسطة ،بل ىو ّ
باإلخراج والتمثيل.
إن مسرح عمولة ىو اآلخر مسرح يكشف التناقضات االجتماعية ،ألنو كما يقول ىو نفسو «يتعمق
ّ
بمسرح سردي وليس بمسرح تشخيص لمحركة ذي النمط األرسطي الذي كان يمارس في أوربا منذ بداية

القرن ،والذي مارسناه في الجزائر من العشرينيات إلى يومنا ىذا ،فيو إذن مسرح ينيل من حيث الشكل

من التراث الثقافي الشعبي والتراث العالمي .كما أنو ينطمق من حيث المضمون من المشاكل اليومية،

ومن المعاش الحقيقي واليومي لشعبنا .وىنا تنبغي اإلشارة بشكل سريع إلى أن مظاىر شكل ومضمون
ىذا المسرح تتوزع وتندرج ضمن وبواسطة رؤية شاممة ترمي إلى إعادة االعتبار لموظيفة االجتماعية لمفن
( )

المسرحي في مجتمعنا» . 4

أن العالقات اإلنسانية واالجتماعية غير ثابتة ،بل ىي خاضعة لمشروط التاريخية
إنو مسرح يبين كيف ّ
التي تحكم مجرياتيا ،ىو مسرح يبرز مجموعة من المتناقضات بيدف الكشف عن الحقيقة االجتماعية
وكذا السياسية وتعريتيما من كل ما ىو زائف.

تمثل تيمة الصراع الطبقي جوىر مسرح عمولة  ،فيو يضع بطمو في زاوية شرطو االجتماعي الصعب

ويتركو مدفوعا بيذا الوضع يبحث عن طرق لمخالص مستفيدا مما امتمكو من معرقة خالل مساره الميني،

وكل شخصياتو ناقمة عمى وضعيا السياسي واالجتماعي المتردي  :سوء تسيير الشركة العمومية ،أو سوء

تسيير حديقة الحيوانات عمومية...

إن جوىر مسرح عمولة يكمن في إبراز العامل في صراعو مع القوى االجتماعية التي تستغمو وتيدر

ثروات بالده ،فيو يصور في المشيدين األول والثالث لمسرحية األجواد ،وفي مسرحية المثام الحالة التي
آلت إلييا الممتمكات العمومية :الحديقة العمومية والمستشفى ،ومصنع الورق ،نتيجة إىمال المسؤولين،

واستغالليم لممتمكات عمومية مات من أجميا أمثال عكمي أمزغان  ،الذي تبرع بييكمو العظمي بعد وفاتو

لممدرسة التي كان حارسا فييا.
ىذه الرؤيا لمعالم تجعل الكائن البشري كائنا متغي ار ألن وظيفة المسرح

متمثمة في المعالجة النقدية

لممشاكل الحياتية بغية تغييرىا ،وأن ىذه الوظيفة ىي السبيل لبمورة شكل درامي خاص يتالءم والواقع

االجتماعي السائد ،ومن ىنا تحرك باتّجاه المسرح البريختي مستعينا بترسانة مفاىيمية الستيعاب
االجتماعي.

إن اإلنسان في مسرحياتو ىو نتاج بنية فكرية /إديولوجية تحكميا قوانين اجتماعية ،وبالتالي من
ّ
الضروري اإليمان بإمكانية تغييرىا فغيبوبة قدور السواق التي جعمتو يساعد مديره في تدمير المؤسسة

الواقع

العمومية ،التي كان يشتغل فييا ىو نتاج ثقتو في األشخاص بدل اإليمان بالقيم ،وىذه الثقة كانت نتيجة
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واقع موضوعي يتمثل في التاريخ النضالي لممدير إبان الحرب التحريرية ،وىذا الواقع ىو الذي جعمو

يبحث عن حل لمشاكمو المصيرية.

لقد سعى عمولة باستمرار ألن يربط مسرحو بالواقع الجزائري ،فكل مسرحياتو تعالج المشاكل المترتبة

عن االستغالل والصراع الطبقي ،والصراع مع المحتل ،ومع المدير البيروقراطي ،والرأسمالي مالك وسائل
لممستغمين طرق النضال التي تحقق ليم التحرر السياسي،
اإلنتاج المستغل ...وكل أعمالو تكشف
َ
واالقتصادي ،والحرية والعدالة االجتماعية.

محددة ىي جزائر ما بعد االستقالل ،وتق أر التّاريخ وفق
يخية ّ
إن ّنصوص الثالثية تنغرس في فترة تار ّ
جمي الذي يظيرىا
اكي ،وىي تقوم ّ
ببث مقوالت اشتر ّ
ّ
اكية من خالل التّ ّ
تصور يشير إلى الفكر االشتر ّ
كموضوع صراع بين طبقي بين العمال وبين من يتحكمون في وسائل اإلنتاج.

الفتي قد
اكي
أن قيم االشتر ّ
ىذه النصوص ّ
تبين لجميورىا ّ
ّ
اكية ىي واقع محقّق جز ّئيا ،فالمجتمع االشتر ّ
اإلقطاعية ،والقوى
تيددىا أخطار تتمثّل في بقايا
حقّق مكاسب
ولكنيا مكاسب ّ
العمالّ ،
ّ
ّ
اجتماعية لصالح ّ
العمال لضرب قواعد المجتمع الجديد ،لذلك
جعية التي تستفيد من غياب الوعي ال ّ
الر ّ
ّ
بقي أو ضعفو لدى ّ
ط ّ

لمعمال ،فالعامل بحاجة إلى قيادة واعية تقف في الطّميعة لتمنحو
يرى ّأنو من واجبو التّجنيد
ّ
المستمر ّ
النضال ،والتّعريف بأشكال االستغالل ،واألخطار التي
المعرفة والكفاءة الالزمة ،وتتمثّل في تقديم أدوات ّ
النضال التي تكفل تحقيق
ّ
العمال ،ومن جية أخرى في الكشف عن وسائل المقاومة ،و ّ
تيدد مصالح ّ

األىداف وصون الحقوق.

قدور في األﭬوال

الختامية كيفية انتقال العامل
االفتتاحية و
تقدم من خالل مواقفيا
إن ىذه المسرحيات ّ
ّ
ّ
السمب ،وىذا من
معرضة مكتسباتو ّ
لمنيب و ّ
المعرض لالستالب ،كما ىي ّ
والعساس في األجواد وغيرىماّ -
حالة الوىم والجيل إلى حالة المعرفة والوعي األمر الذي يسمح لو بالتّخمّص من االستالب وحماية
مكتسباتو.

الفعالية الجمالية:

يعد الوسيمة
إن الفعالية االجتماعية ـ في نظر بريخت ـ ىي في عالقة وثيقة بالجانب الفني ،الذي ّ
لبمورة شكل مسرحي يتالءم والوضع االجتماعي السائد في تمك المرحمة ،ومن ىنا انطمق في نشاطو من
مجموعة من المصطمحات والمفاىيم ،التي تمكن مسرحو من استيعاب الواقع االجتماعي الذي لم يعد من

الممكن النظر إليو نظرة ميتافيزيقية.

لقد رفض بريخت  -إلى جانب رفضو القواعد األرسطية  -وظيفة المسرح البورجوازية ،ألنيا وظيفة تسعى

إلى حجب التناقضات االجتماعية ،من خالل اإلييام بوجود االنسجام ،وبإظيار العالقات اإلنسانية
واالجتماعية عمى أنيا ثابتة ،وغير خاضعة ألية شروط تاريخية تحكم مجرياتيا.

أن المتعة طريق الوظيفة االجتماعية ،فيو يربط جمال المسرحية بفائدتيا ،فال قيمة
لقد أدرك بريخت ّ
لمفن الذي ال ييدف سوى لمتعميم ،فـال يتحقق المسرح البريختي إال بفضل رؤية إخراجية ممحمية ،ولعب
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مسرحي تبرز فيو نظرية المسرح الممحمي ،فبعد الحرب العالمية الثانية رفض بريخت القواعد األرسطية
التي تستند إلى المحاكاة والفعل ،ليتبنى الحكي كطابع ممحمي يميز مسرحو
()5

يكمن في خمق الدىشة بدال من التقمص »

« ،إن فن المسرح الممحمي

فكتب وأخرج دائرة الطباشير القوقازية  ،واإلنسان الطيب في

ستشوان ،واألم شجاعة ،كما اقتبس األم لغوركي ،و أنتيجون سوفوكميس ،والقديسة جان لبرناردشو،

وإدوارد الثاني لمارلو ،في إطار مسرحو الالأرسطي.

قدم بريخت األدوات المحورية في مسرحو الممحمي كبدائل لما تأسست عميو الدراما األرسطية من
أصول وقواعد ،فعمى نقيض المسرح األرسطي الذي يقوم عمى إييام المتفرجين بأن ما يجري أماميم

حقيقة ،فإن المسرح الممحمي البريختي يعتمد عمى تقنية مسرحية اليدف منيا إبعاد عاطفة المتفرج واإلبقاء
عمى ذىنو متيقظا ليفكر في الحل ،ىي التغريب  ،La distanciationوىو تمك المساحة التي تبعد المتفرج
عن الوىم وتثير لديو وعيا نقديا ،وتجعمو ينظر إلى الظواىر والمشاىد العادية

والمألوفة وكأنو يراىا

أن تغريب حادثة أو شخصية ،يعني ببساطة تخميص تمك
ويكتشفيا ألول مرة ،حيث يقول بريخت « ّ
الحادثة أو الشخصية مما فييما ظاىر ،معروف أو بدييي ،وايقاظ الدىشة أو الفضول بدال منيا»
فالمسرح الممحمي كما ىو مسرح الحمقة قد ثار عمى مصادر اإلييام واستبعدىا ،إذ «كل ما يشكل قوة

(،)6

الممثل في العرض المسرحي ذي النمط األرسطي ،أال وىو "القدرة عمى خمق اإلييام" لم يعد لو أساس في
()7

ىذا النوع» .

أما عن آليات استبعاد اإلييام فيي ترافق النص الدرامي كما ىي حاضرة في النص المسرحي ،من

خالل:

 .1الحكي:

أن ما يحدث
ىكذا  -مع بريخت -أصبح المسرح يروي وال يحاكي
فعال،ألن في المحاكاة إييام لممتفرج ّ
ّ
الراىنة ،بغية
أن الحكي يضفي الطابع التاريخي عمى األحداث
في المسرح حقيقة ،والعمة في ذلك ىو ّ
مناقشتيا وكشف القناع عن التقاطعات بينيا.

ومثمما لم ييمل بريخت الجانب الجمالي ،كذلك عني بو

عمولة ،فمبدأ التغريب ىذا استعاره عمولة

ليكون وسيمة من وسائل مشروعو وبديال تأسس عميو مسرحو األرسطي ،ىكذا استند إلى الحكي

لكي

يمارس نضالو السياسي ،أي توعية العمال بسبل النضال ضد االستغالل الطبقي ،اختار عنص ار من

العناصر السردية في الفرجة الشعبية ىو الـﭬ ّوال الشعبي ،والممثل عنده راوية أساسا ،خاصة في نص
األﭬ ّوال ،حيث الـﭬ ّوال سارد ومعمق عمى األحداث.

إن البطل عند عمولة يحمل دائما سمات البطل الشعبي المعروف في الذاكرة الجماعية ،والعروض

المسرحية تعتمد عمى سرد األحداث مما يمنع المتمقي من االندماج بالشخصية المسرحية ،فقد فسر
القادر عمولة سبب رفضو مسرح الحركة قائال «أحدثت قطيعة...مع تشخيص الحركة" الحركة بالمعنى

عبد

الميتافيزيقي واألرسطي كما ورثناىا في العشريات المنصرمة عن طريق المسرح البورجوازي والكولونيالي"
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تمك الحركة المرئية والخطية .ولكني أقاطع الحركة بصفتيا حصيمة محددة ومتناقضة لمحياة .إن الحياة

حركة .وىذا يعني أني أبحث عن القطيعة مع اإلييام المجازي والتدريجي لمحركة الخطية ،ومع نمط

النسق األرسطي الذي يتمثل في عرض بعض الوضعيات واألحداث المتناقضة من خالل تصميم يمر من
عرض الوقائع إلى العقدة إلى االنقالبات الطارئة ،وانتياء بحل العقدة غير المتوقع أو السعيد...

إن ىذا

النمط من الحركة يستدعي المجوء بصفة مصطنعة إلى تأثيرات واييام ،وتَ َماه بدائية وسطحية ...ال ينبغي
()8
أن يكون المسرح متنفسا بل بوتقة تطور وابداع ينبع من القمب والفكر» .
 .2التعميق:

إن السرد ال يعني إغراق متفرج المسرح بالمعرفة واخضاعو ليا ،ألن بريخت يتبنى تقنيات أخرى تجعل
ّ
حكي الممثل بحاجة إلى تدخل المتفرج ومشاركتو الواعية ،كالتعميق.
لقد كان عمولة ىو اآلخر يحاول دائما إلغاء عناصر اإلييام في عروضو المسرحية ألنيا ال تتناسب

يقدم
مع عقمو المسرحي الجدلي ،فقد كان الـﭬ ّوال قبل أن يسمح لمشخصيات المسرحية بتناول الكممةّ ،
طريقة كان
ويعرف بمضمون خطاباتيا في شكل عنوان ،كما يقوم بإنياء خطاب الشخصيات ،وىذه ال ّ
ّ

الستار،
شعار ،أو عنوان عمى ّ

حية حيث كان يقوم بتعميق إشارة ،أو
يعتمدىا بريخت في عروضو المسر ّ
متفرجين ال يكونون فقط منتبيين ،بل مدركين أيضا»
ّ
ألنو كما يقول « بحاجة إلى ّ

()9

فالدىشة مطموبة،
ّ

اكية ،واّنما ىي وسيمة تدفع إلى الفضول.
ّ
ولكنيا ال تعني تعطيل القدرات اإلدر ّ
بأن ما يشاىدونو أماميم
كما كان الممثمون يتدخمون في بعض المسرحيات الشعرية ليعمنوا لممتفرجين ّ
عرض مسرحي ،و«ىدف التعميق ...ىو خدمة الجانب التربوي قدر المستطاع ،وابعاد الظالل الشاعرية

بحسب الممكن» ( .)10إن التعميق كان يتم أيضا عبر اإليماء إذ يقوم بتحريك شخصيات أخرى تؤدي عن

طريق اإليماءة ما تقولو الشخصيات األخرى فيشترك في أداء المشيد الواحد ممثالن أحدىما يقول والثاني

يفعل.

 .3المقاطع الغنائية:

لقد أخرج عمولة مسرحياتو بشكل يحوليا إلى عرض شعبي ،ف الـﭬ ّوال راوية ومداح يروي لمستمعيو
ويغني ليم ،وقد حاول استغالل طرق الغناء الشعبي لمربط بين المشاىد والتعميق عمى األحداث فييا ،ألن
المقوالت الفكرية والسياسية ال يمكن أن تصل إلى الجميور في جو خال من العاطفة وشفافية الروح ،وقد

اشتير الممثل سيراط بومدين بغنائو في مسرحية المثام فيو الذي كان يغني قائال:
جمول العامل خويا قمبو مشطون،

جيده النافع مخطوف ،شوقو مرىون،

حقو الواضح معفوس رايو مسجون.

()11

ىذه األغاني تبدو مفصولة عن بقية الموحات في مضامينيا ،ولكنيا في الواقع تعمق دالالتيا ،فالفعل

المسرحي الجديد الذي يقترحو عمولة كما يؤكد ىو عميو« مستق أر كميا من الكممة ومن الكالم ،ومن سرد
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ونسق الحكاية ،في الواقع أنا أعطي الجميور فرصة "االستماع" إلى موشح غنائي...كل ىذا لكي يكون

النص حامال لمفعل المسرحي سواء عمى الخشبة أم في ذىن المشاىد ،ويكمن أحد األىداف الكبرى عمى

المستوى الجمالي في تقديم...سمفونية حقيقية من األلوان الصوتية لتبيج المنظر ،وتشنف اآلذان»
وقد كان عمى الممثمين التوقف عن التمثيل ألداء األغاني التي تتخذ شكل التعميق ،مانحين

(.)12

لمجميور

فرصة استيعاب ما فات من األحداث وليستعدوا لألحداث القادمة ممثمين ومشاىدين.
 .4التقطيع النصي والمشهدي:

يعني التقطيع النصي والمشيدي تجزيء النص المسرحي إلى لوحات ،والفصل بينيا بمقاطع

موسيقية ...وىو من العناصر الفرجوية والممحمية ،ففي الوقت الذي تعتمد فيو الدراما األرسطية عمى

محاكاة فعل تام لو بداية ووسط ونياية ،بحيث تتسمسل األحداث بشكل عضوي ،فإن العمل الممحمي يمكن

تقطيعو إلى أجزاء ،ومع ذك يحافظ كل جزء في حدود معينة عمى استقالليتو ،فقد ثار بريخت عمى الشكل

الكالسيكي المغمق مستبدال إياه بشكل مفتوح مبني عمى حرية الحركة والتجزيء ،فجل مسرحياتو عبارة عن

لوحات لكل منيا عنوانيا الخاص ،فمسرحية األم شجاعة مثال تحتوي عمى اثنتي عشر لوحة.

عمولة إلى الحكي الشعبي وأكثر ارتباطا

تعد من ىذه الناحية ،أقرب مسرحيات
إن مسرحية ا ألﭬ ّوال ّ
ّ
بتقنيات الحمقة و الـﭬ ّوال من مسرحيتي األجواد والمثام ،المتين جرب فييما الكاتب المزج بين تقنيات المسرح

تم التّمييد ليا باستيالل ،وختميا
الممحمي وتقنيات المسرح األرسطيّ ،
فنص األﭬوال من ثالث قصص ّ
مييدي والنيائي ىما أقرب إلى التعميق عمى طريقة بريخت.
بخاتمة ،يتشكالن من ممفوظ الـﭬ ّوال التّ
ّ
وتتوسطيما :

الس ّواق الذي يروي تجربة عممو كسواق لمدير شركة عمومية يستغل
 القصة األولى :وىي ل ّقدور ّ
منصبو لتحقيق مصالح شخصية.
 القصة الثّانية  :ىي ل غشام الذي يروى قصة نضالو النقابي قبل وبعد االستقالل. -القصة الثّالثة  :وىي ل جياللي الذي يطرد من العمل في شركة خاصة.

ىذه السمة الفنية تنطبق عمى كل مسرحيات الثالثية ،إذ تبدو الموحات منفصمة عن بعضيا ،حيث

يحتفظ كل جزء في حدود معينة عمى استقالليتو الداللية ،فمسرحية

األجواد مثال التي تتشكل من عدة

قصصية منفصمة
فثمة أفعال
لّوحات
ّ
ّ
قصصية ودرامية تبدولنا لموىمة األولى منفصمة عن بعضيا البعضّ ،
أن،
ومستقمّة ،تقوم بيا
نص واحد ّ
ّ
الصدفة إال ّ
وكأنو من محض ّ
شخصيات مختمفة يظير تواجدىا في ّ

تودوروف مثل ىذه العالقة

منطقية بين المّوحات المختمفة ،ويدعو
سببية
ّ
التّحميل يد ّل عمى وجود عالقة ّ
تكونيا ولكن ىذه الوحدات تبدوأمام أنظارنا
ّ
باإلديولوجية والتي «ال تقيم عالقات مباشرة بين الوحدات التي ّ

حد بغية
ي ال ّذىاب بالتّجريد إلى أبعد ّ
كتجمّيات عديدة لفكرة واحدة وقانون واحد ،وأحيانا يصبح من ّ
الضرور ّ
إيجاد العالقة»(.)13
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ىذه البنية الشكمية تذكرنا بمسرحية

بريخت المشيورة دائرة الطباشير القوقازية والتي تم اقتباسيا

وعرضيا في الجزائر سنة  ،1969فيي ذات تقطيع مماثل وتتشكل من خمس لوحات تنتيي بخاتمة في
شكل تعميق عمى تمك الموحات.

إن ىذا التقطيع عممية فنية مقصودة،تحمل المتفرج عمى التفكير فيما ىو أعمق من القضايا التي

طرحت ،إنو مدفوع لمربط بين الموحات ،وىو ما يجعمو يدرك فساد العالم غير االشتراكي في نظر بريخت

وعمولة معا ،ليطالب بالتغيير الشامل ،ألنو ال يمكن إصالح قطاع دون آخر.

السابقة عنيا ،ويمكننا تمثيل عالقة
إنيا عالقة تقوم فييا ك ّل لوحة بتعميق وتركيز دالالت المّوحة ّ
لكن أشكاليا
المّوحات فيما بينيا بعالقة مجموعة من المّوحات التّ ّ
شكيمية التي تشترك في الموضوع واليدف ّ

الرواق لمثّانية وىكذا ...حتى يصير المعرض
وألوانيا تختمف حيث تسممك المّوحة األولى المعروضة في ّ
لوحة واحدة ـ و عمولة يسمييا جدارية ( )14ـ ألنو يتعامل مع الجميور ال كمشاىدين وانما كمشاركين في

المعبة المسرحية التي يمكن أن يساىموا في مناقشتيا ،من ىنا يحقق عمولة مبدأ أساسيا من مبادئ مسرح
بريخت ،وىو مخاطبة عقل ووعي المتفرج.
 .5الطابع التعليمي:
إن الميزة األساسية لمسرح عمولة ىي مجادلة عقل وعواطف الجميور،فالمسرح لديو ال يتوقف بانتياء
العرض ألنو يستمر باستمرار األسئمة الصعبة التي يطرحيا الجميور بعد خروجو من قاعة

لمواجية حياتو من جديد.

المسرح

إن المسرح بالنسبة إلى عمولة ال يقدم أجوبة جاىزة ،بل يحرض عمى طرح أسئمة متواصمة ،تثير القمق

لكنيا تمنح سعادة االكتشاف ،فالجميع في مسرح

عمولة مفكر :الكاتب مفكر داخل نصو الدرامي،

والمخرج مفكر داخل نصو المسرحي ،والجميور مفكر داخل قراءتو لمفرجة ،وىذا ىو المنيج الذي اتبعو

عمولة في تقريب المسرح وما يفكر فيو من وعي الجميور.

حريتو في التّفكير وال ّشعور ،بل عمى العكس من
ّ
ولكن ّ
السارد ال يسعى إلى استالب المتمقّي والغاء ّ
ألن
ذلك إذ كان يعتمد عمى وسطاء تسمح لو بتحريضو عمى اليقظة
أىميا :التّعميم عبر التّعمّمّ ،
ّ
المستمرة ّ
اعية االختيارّية لممتفرج تقوم عمى مبدأ نادى بو بريخت ودعاه (  )Lernend zu lehrnenأي
المشاركة الو ّ
تعميمية يكمن في
حية
التّعميم عن طريق التّعمّم ،فيدف المسرح ّ
ّ
بالنسبة إليو ىو التّعميم ،ودور ك ّل مسر ّ
أن يصبحوا كائنات فاعمة ،وكائنات مف ّكرة ( )15في آن معا،
تحريض ك ّل أولئك الذين يشاركون فييا عمى ّ
المتفرج في العرض
يتم إشراك
حية لديو عمى مبدأ الممارسة
ّ
لذلك تقوم المسر ّ
الجماعية ّ
ّ
لمفن ،حيث ّ
حي بإلغاء الجدار الذي يعزلو عنو ،ال عن طريق التّماىي كوسيمة الستالبو ،واّنما بتحريضو عمى
المسر ّ
إما لكونيا :
مساءلة العالمات الستكمال المعرفة التي قُ ّدمت إليو ّ
تامة.
 غير ّمتعددة مختمفة ومتناقضة.
 -أو ّ
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عممية
إن التعميم عبر التعمم من خالل تقنياتو المختمفة يجعل شعور المتفرج وفكره يقظين ،فيسيم في ّ

حي ،وىو األمر الذي يعني أيضا ّأنو اكتسب خبرة ما ،فبريخت ال يمنح متفرج المسرح
إنتاج العرض المسر ّ
فرصة االندماج مع الشخصيات مستسمما لعواطف تشل وعيو النقدي وتحول دون استخالص نتائج عممية،

ألن ذلك من شأنو أن يجعل الجميور مستيمكا لممادة المسرحية ،في الحين الذي ىو مطالب فيو بأن يكون
منتجا ليا.

بريخت مما يجري داخمو أو كما يقول بريخت «إننا بحاجة إلى

إن ما يجري مع المتفرج أىم عند
ّ
()16
متفرجين ،ال يكونون فقط متنبيين بل مدركين أيضا» .

لقد استبدل بريخت وظيفة المسرح األرسطية أي التطيير من عاطفتي الشفقة والخوف بوظيفة ممحمية

ه،ألن ىذه الوظيفة ىي التي
ىي إثارة رغبتي المعرفة والتغيير ،وىذا ىو جوىر العممية المسرحية في نظر ّ
ستجعل المتفرج مشاركا يمنح الحرية لمخيمتو وردود أفعالو لتبرز فاعميتيا.

إن جميور عمولة ىو اآلخر ال يجد فرصة لالندماج ببساطة مع الشخصيات ،أو لالستسالم لعواطف
ّ
التماىي التي تشل وعيو النقدي ،وتحرمو القدرة عمى استخالص نتائج عممية ،ف عمولة يجند عدة وسائل
لمنع جميوره من أن يتحول إلى مستيمك خامل لمعرض المسرحي ،فيو يطالبو بأن يكون ىو اآلخر

منتجا ،فالذي ييم عمولة ال ما يغيره داخل جميور مسرحو ،وانما ما ييمو ىو ما يبنيو مع ىذا الجميور،
أي كيف يصير الجميور فعاال يبني معرفتو ويغيرىا.

بحث المتمقّي -
تحث المتمقي عمى المشاركة إذ يقوم الـﭬ ّوال ّ
لذلك ىو يعتمد عمى تقنيات مسرحية ّ
يضطره مع ك ّل خطاب جديد :من
العممية ،حيث
باستمرار -عمى االحتفاظ بالمعرفة التي تمقاىا في ذاكرتو
ّ
ّ

شام إلى خطاب الـﭬ ّوال ،أن يستعيد تذ ّكرىا ،حتى يتمكن من ربط المعارف
قدور إلى خطاب غ ّ
خطاب ّ
الوظيفية ( ،)17ف عمولة من خالل الراوي
بعضيا ببعض ،لتصير أكثر عمقا وتج ّذ ار فيو ،معتمدا عمى مبدأ
ّ

الضرورّية لتنظيم
ينتقي ّ
لينمي المعرفة الالزمة و ّ
الدروس والحوادث ،واآلراء التي يحتاج إلييا المتمقّي ّ
االجتماعي.
أفعالو ،وتفسير واقعو
ّ

األﭬ ّوال وىو مشيد
لقد حقق فكرتو ىذه المتمثمة في التعميم عبر التعمم من خالل مشيد من مشاىد
زينوبة بنت بوزيان العساس إذ استخدم القطار ليكشف عن مختمف الصراعات بين الناس ،بمختمف

انتماءاتيم الطبقية ،محوال المسرح إلى فرجة شعبية مشوقة سواء أبالنسبة لمممثمين أم لمجميور ،وحينما
يتذكر الجميور ىذا الجو فإنو يشارك في الفعل واألحداث والعرض المسرحي.

الس ّواق تنتيي
فقصة
باإلضافة إلى ذلك فإن عمولة يتعمد إنياء
ّ
قدور ّ
القصة بخاتمتين متناقضتين ّ
ّ
قصة زينوبة وخاليا ا لجياللي ،وىذا ما يدفع
امية ،وخاتمة ثانية
بخاتمة أولى
ّ
ىروبية انيز ّ
ّ
تفاؤلية ،وكذلك ّ

االجتماعي طبقا لمخاتمة التي اختارىا.
المتمقّي إلى اختيار إحدى الخاتمتين ،فيبرمج سموكو
ّ
شام من مسرحية
إلى جانب ذلك يتعمد عمولة أحيانا ترك
فمتتبع حكاية غ ّ
القصة مفتوحة بال نيايةّ ،
ّ
الوصية.
األﭬ ّوال ،وىو يروي معاناتو البنو ،سيتساءل حتما عن مصير ىذا االبن ،ومصير ىذه
ّ
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كما يعتمد أيضا عمى تنويع الحكايات ،فموحات مسرحية

األﭬوال مختمفة من حيث مضامينيا

يمر في رواق معمّقة
قدور ،و غ ّ
وشخصياتيا ،والمتمقّي ،وىو يستمع إلى الـﭬ ّوال ،و ّ
ّ
كم ْن ّ
شام ،يجد نفسو َ
الزائر مطالبا
عمى جدرانو لوحات
تشكيمية تشترك في ّ
لكنيا تختمف في ألوانيا وأشكاليا ،فيكون ّ
الداللةّ ،
ّ
توحد بينيا.
بف ّ
الرموز المشتركة بينيا ،واستنباط ّ
الداللة العميقة التي ّ
ك ّ
إن مسرح
عممية المشاركة في إنتاج ىذا ّ
ىكذا تكون ّ
ص ،وسيمة لتكوين معرفة المتمقّي أو تغييرىاّ ،
الن ّ
عمولة «مسرح يمس أعمق مشاعر المشاىد ويجعمو معنيا من خالل عروض ذات جوىر إيديولوجي
وعاطفي واجتماعي ،شديد االتساع ،وأخي ار مسرح يمارس فيو المشاىد قطيعة مع العادة التقميدية

"لممستيمك" ،ولمبصيص ،ليشغل وظيفة أخرى أال وىي المبدع – المساعد...إن مسرحي موجو لمعمال

ولممبدعين واليدويين والفكريين وليذا السبب بالذات فيو ال يدعوىم ألن "ينسوا" أنفسيم أو أن يؤجروىا،

لكنو يدعوىم من خالل عرس لمحواس والفكر إلى إعادة شحن أنفسيم بالشجاعة والتفاؤل واإلبداع .فمن
ىذا المنحى بالذات تكون الوظيفة الجديدة لممشاىد أثناء العرض وظيفة مبدع مساعد ووظيفة تحرير

إبداعي لمتخييل ،ولمتجربة المعاشة لجماىيرنا الشعبية» (.)18

 .6فن اإليماء وفن الحركة:

أن ليذه المحاكاة مفيوما مختمفا في إطار المسرح
إن ميمة الممثل ىي أن يحكي ويحاكي ،إال ّ
ّ
الممحمي ،فبخصوص تقنية لعب الممثل ،استفاد بريخت من طريقة التمثيل في المسرح الصيني ،الذي

تعرف عميو في موسكو ،حيث دعا الممثل الممحمي إلى استخدام مبالغ فيو لمحركات ،فالمسرح الصيني
بالنسبة إليو قد استخدم تقنيات التغريب كاألقنعة والحركات المبالغ فييا ،وقد اصطمح عمى ىذه التقنية

 Gestusأو فن الحركة ،أو فن اإليماء

()19

.

وىو يقصد مجموع الحركات والتعابير الاللفظية ،التي تصاحب الحوار ،أو تكون من دونو ،مما

يستعممو الفرد في حياتو اليومية ،والمستقى من الوسط االجتماعي أو العالم الميني ،أومن خصوصية ما

يتطمبو الموقف ،مما يجري ويتالءم وطبيعة العالقات الراىنة ،أي أنيا حركات أيقونية.
فبريخت يرغب في جعل المشاىدين ينظرون إلى العالم

– وخاصة الظواىر االجتماعية – بالعين

المغربة التي نظر بيا نيوتن إلى التفاحة ،ألنو بتغريب المعتاد والجاىز والعام سيبدو متميزا ،وخاصا
وفريدا،يمنحنا القدرة عمى تعميق الوعي بو وادراكو.

وفي ىذا اإلطار يمكننا أن نذ ّكر بحركات المعممة في مسرحية األجواد أثناء تقديميا لدرس في العموم

الطبيعية لتالميذىا حول الييكل العظمي ،حيث تقوم الممثمة بالحركات التي يقوم بيا من يقوم بمينة

التعميم خاصة تمك التي تتعمق باستعمال األدوات التربوية كالمسطرة...

 .7الديكور:

كما يسيم الديكور من خالل قمتو ،واعتماده إمكانيات الفن التشكيمي ،عمى تحقيق التغريب ،وىي تقنية

حيز خال ،وفيو يكون وجو الممثل مقنعا،
أخرى استميميا بريخت من مسرح النو الذي كان ّ
يقدم في ّ
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وعناصر الديكور قميمة ذات دالالت مباشرة ،إذ « يرى المتفرج ىنا كرسيا ،وىناك طاولة ،بضعة أشياء
ليست ىنا إال عمى سبيل اإلشارة ،لكنيا مع ىذا تشكل جزءا ال يتج أز من العرض» (.)20
إن بعض عناصر الديكور في مسرحيات

عمولة ،حاضر عمى الخشبة ،والبعض اآلخر متخيل ،إذ

يقول « بالنسبة لمديكور لم يعد ىناك داع لتزويق األماكن ،طالما أننا نبحث خاصة عمى خمقيا في الذاكرة
المبدعة لممشاىد ،وليس عمى الخشبة بحيث تصبح الوظيفة الحية والتطورية لمديكور ىي التمميح ،الخفيف
دون تشويش المخيمة ...يسعى الديكور ضمن الديناميكية المسرحية إلى خمق صمة بصرية بين المحظات

وبين حكايات المسرحية»(.)21

ففي مشيد عكمي و المنور الذي يقع في قاعة الدرس توجد طاولة وكرسي ،يذكران بقاعات الدرس في

المؤسسات التربوية ،إال أنو ديكور غير مكتمل ألنو تنقصو عناصر أخرى توجد عادة في قاعات الدرس،
وىذا ما يجعل الديكور تشكيال تجريديا ،ال يأخذ معناه إال من خالل تعامل الممثل معو بطريقة وظيفية،
فارتداء الممثمة مئزرا ،وامساكيا بمسطرة تشير بيا إلى الييكل العظمي شارحة أسماء أجزائو ىو ما يمنح

ىذا الديكور الفقير دالالتو.

المسرح الجزائري بين الذات واآلخر
ىكذا تتضح مواضع تأثر مسرح عمولة بالمسرح الممحمي ،مما قد يوحي بأن مسرح

الحمقة ما ىو إال

نسخة من المسرح البريختي ،لذا نريد ىنا أن نتممس آثار الثقافة الشعبية الحية في تجربة عمولة ،عمما أن
المسرح الممحمي يوظف في حد ذاتو التراث الشرقي.

لقد أكد عمولة في إطار عالقة مسرحو بالتراث الشفوي ،وبحكي الـﭬ ّوال بشكل خاص أن المسألة ال
أن ىناك
تتعمق بتقميد أعمى لبنية الحكي عنده ،إذ قال «لست سمفيا...وال أجعل الموروث حروزا ،ثم ّ

التراث الحي ،ذلك يشكمو رجال بمدي الذين يشيدون يوميا الحاضر والمستقبل .وبيذا المعنى فأنا أضطمع
أكن
بكل الموروث بصفة واعية ونقدية عمى ضوء المستقبل خاصة والتقدم والحرية واالشتراكية ،وليذا ّ
مودة خاصة لمتراث الشعبي بكل عناصره المكونة ،وفي ىذا الميدان بالذات تيتز مشاعري أكثر وأكون

وبأن بعدا حيويا ينقصني،
أشد التحاما .فبمجرد أن أخرج من ىذا الميدان الذي عشت فيو أشعر بضآلتيّ ،
بالتأكيد كإنسان وكفنان ،وفي كل المرات التي سافرت فييا إلى الخارج تصبح ىذه المزىرية الثقافية
المعيار الرئيسي الذي أقيس بو ،والنظارات التي أقدر بيا وأفيم...

وبواسطة ىذه الثقافة الشعبية تمكنت

من رؤية واستحسان قيم الشعوب األخرى وثقافتيا عمى نحو أفضل .وال أفتأ أتعمم وأكشف في ىذا

الصدد ...والشيء الجوىري في ىذا الصدد يكمن خاصة في منظور الغد الذي نكافح من أجمو»

()22

.

إن مسرح الحمقة إذن ليس نسخة من المسرح الممحمي ،وال ىو نسخة من فعل الـﭬ ّوال ،إنو ثمرة حياة
العمق ( -67
وتجربة حب لمثقافة التي رفدت الذات ،لذا بدأت منذ األعمال األولى « فقد كانت كل من

 ،)1968و الخبزة (  ،)1972-71و حمق سميم و حمام ربي تحمل في ثناياىا عناصر جنينية ليذا النوع
المسرحي...والمسرحيتان األخيرتان تمثالن لحظات ممخصة لعممي الماضي ونقطة انطالق في نفس
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الوقت...وفي الواقع ليس ثمة قطيعة ولكن ثمة رؤية أوضح ،إذ أن تصوري لمعالم ورؤيتي لألشياء
والكائنات واألحداث قد تطورت وأثريت وتصفّت»

()23

.

وضمن ىذا المسار ،أي مسار التطور وجد المسرح الممحمي منافذ تسمل منيا إلى مسرح عمولة ،ىذه

المنافذ كانت متعمقة بالوظيفة االجتماعية لممسرح ،وبجماليات السرد ،والغناء...

ىذه الجماليات المتمثمة

في :الـﭬ ّوال ،والمداح والحمقة التي كان المتمقي يتعرف عمييا بسرعة ( ،)24بل ويطالب بيا.
إن تجربة عمولة مع الحمقة و الـﭬ ّوال ليست نسخة عن الموروث الشعبي ،إذ بين ﭬ ّوال عمولة و ﭬ ّوال
عمولة مسرح الفرجة لممتطمبات الجمالية
الفرجة الشعبية مواضع لقاء ونقاط اختالف ،فمقد أخضع
واالجتماعية الجديدة ،وحكي الـﭬ ّوال عند عمولة ينتمي إلى نصو ،وىو نص ينطوي عمى « انحياز وعمى
موقف طبقي مقروء في آخر المطاف»(.)25
إذا كان حكي الـﭬ ّوال الشعبي في الفرجة الشعبية يبدو خميطا من الواقع ومن التاريخ ،وشخصياتو
المتعددة تتأرجح ما بين الشخصيات الواقعية والتاريخية والخرافية ،فـ ﭬ ّوال عمولة لم يعد ىو ذلك الراوي
الذي يجيل واقعو ،ويكتفي برواية األساطير والحكايات الخرافية ،أو األحداث التاريخية ،أو ذلك السارد

اكي
الذي يحكي لمحمقة ما تشتييو ،ﭬ ّوال عمولة يممك وعيا محددا ويتعمق بطريق تحقيق مجتمع اشتر ّ
ﭬ ّوال واعي ،يضع وعيو في خدمة مصالح
مناىض لما خمفتو اإلمبريالية من تراتبيات اجتماعية ،إنو

أن يعمميم ما ىم في أمس الحاجة إليو.
العمال والعامة يريد ّ
ّ
حد ما بـ ﭬ ّوال الفرجة الشعبية – في الخمسينيات من القرن العشرين ـ في
إن ﭬ ّوال عمولة شبيو إلى ّ
التزامو بالقضية الوطنية وفي تجنيده لمتراث لمقيام بفعل المقاومة ،مراوغا السمطة ،بإخفاء الوظيفة

السامع ليا فييا أنواع كثيرة ،المّي في
معرفية
يضية لبالغو ،وصبغو بصبغة
ّ
ّ
التّحر ّ
حيادية ،قائال «األﭬ ّوال يا ّ
( ،)26فيو يبدأ بتقديم ىذه
صالح الغني ،الطّاغي المستغل ،والمّي في صالح الكادح البسيط والعامل»
المعرفة والمتعمقة بوجود نوعين من البالغات أو الخطابات ،خطاب في صالح الحمقة وىو ذلك الخطاب

مضادة
العامة ،وخطاب آخر وىو عبارة عن أقوال
االجتماعية وحماية
الذي يقودىا لتحقيق العدالة
ّ
ّ
ّ
الممكية ّ
خصية والثّروة
تندرج ضمن برامج القوى الرجعية التي تعارض مصالح العامة وتعمل لتحقيق المصمحة ال ّش ّ
الخاصة.
ّ

يتورط في نياية المسرحية من خالل ترجيح خاتمة
كما ّ
الرغم من افتعالو لمحياد ّ
أن ﭬ ّوال عمولة وعمى ّ
أن الـﭬ ّوال يقود المتمقّي في
دون أخرى بذكر تفاصيل وأخبار أكثر حوليا ،فترجيح ىذه ّ
النياية يد ّل عمى ّ

طريق معرفة محددة.

أن دوره
ىذا و ﭬ ّوال عمولة  -كما كان الـﭬ ّوال الشعبي  -واع بأىمية وظيفتو وخطورة أقوالو ،فيو يدرك ّ
ال ينحصر في نقل األخبار والحكايات وتسمية الحمقة ،فيو يستثمرىا لألخذ بيد المشاىد في اتجاه ىدف قد

قيادي في طريق
نضالي
ال ييتدي إليو بمفرده ،فدوره إذن كمبمّغ لخطاب سياسي اجتماعي ،ىو دور
ّ
ّ
بقي.
المعرفة والتغيير ،وىو حريص عمى القيام بدوره ليأخذ بيد عمال عانوا جميعيم من االستغالل الطّ ّ
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مع ذلك يبقى ﭬ ّوال عمولة مثمو مثل الـﭬ ّوال الشعبي ال يستحوذ عمى الكممة ،إذ أنو يفسح المجال لغيره
ليتكمم ،ولكن إذا كانت شخصيات حكايات الـﭬ ّوال الشعبي تنطق عمى لسانو ىو وبإرادتو ىو ،حيث يظل

قدميا لحمقتو إذ يفسح ليم
صحة المعرفة التي ّ
فإن ﭬ ّوال عمولة يستعين بشيود ليؤ ّكدوا ّ
التدخل استثنائياّ ،
الس ّواق ونخمّوه يـﭬول» ( .)27وتقديم الـﭬ ّوال لشيوده
المجال ليكشفوا عن تجاربيم حيث يقول « نبدو ّ
بقدور ّ
ولكنو مع ذلك ال يسردىا بنفسو ،بل يفسح المجال ليم ليدعم بذلك
يد ّل عمى معرفة مسبقة بقصصيمّ ،
فيتحول ىو بذلك إلى سامع وواحد من الحمقة ،فيو ﭬ ّوال عارف
عالقة الثّقة التي أرادىا بينو وبين الحمقة،
ّ

فسية،
يممك ك ّل المعمومات ويعي الحاالت ّ
الن ّ
عندما يتطمّب الموقف ذلك.

ولكنو مع ذلك ال يستحوذ عمى الكممة ،بل يمنحيا لغيره
ّ

ي المعرفة فيو يكتفي بنقل ما قيل ،فيو القائل «المّي ﭬال...
كما ّ
أن ﭬ ّوال عمولة ىو اآلخر ليس كمّ ّ
والمّي ﭬال ،)28( » ...وىكذا يمقي بعبء الخاتمة عمى الحمقة ،وىي األخرى ال تختمف كثي ار عن حمقة الفرجة
الشعبية في زمن االستعمار ،فأفرادىا من الفئات الكادحة المستغمة والمقيورة ،ىذه الفئة المفتقرة إلى

مما يجعميا
كفاءتي المعرفة والقدرة ،والجاىمة لطرق النضال ّ
الفعالة ،ولوسائل إحداث التغيير في واقعياّ ،
ْ
أن الخوف
في موقع ضعيف أمام قوى االستغالل ،وبحاجة إلى أمثال ىذا الـﭬ ّوال لقيادتيا ،وجعميا تدرك ّ

الرأفة تكون من كائنات بشرّية ،وبالتّالي تقوم بتصحيح مشاعرىا األمر الذي
يكون من كائنات بشرّية ،و ّ
حول إلى كائنات فاعمة.
يدفعيا إلى تصحيح أفكارىا بفيم الحقيقة ،وىذا ما ّ
يؤدي بيا إلى التّ ّ

القصة بخاتمتين أو
ولئن كان الـﭬ ّوال الشعبي غير كمي المعرفة ،يمنح حمقتو معرفة ناقصة بإنياء
ّ
تركيا مفتوحة ،فإن ﭬ ّوال عمولة يفعل ذلك ثقة في قدرة حمقتو وكفاءتيا في إيجاد اإلجابات المناسبة،

اتي ،لذلك يجعميا تندمج في عالم المعرفة من خالل تجارب
وحرصا منو ألن يقودىا في طريق التّعمم ال ّذ ّ
االجتماعي.
الميني و
استمدىا من محيطو
حية عرفيا و ّ
ونماذج ّ
ّ
ّ
وىكذا نالحظ أن عمولة قد سعى البتكار قالب مسرحي ،وايجاد صيغة وبنية مسرحية جديدة ذات

أن ظواىر الفرجة الشعبية ىي حقيقة مسرحية و ثقافية ،ولم يخض ىذه التجربة
خصوصيات محمية ،تبين ّ
منفردا ،فالمتتبع ألعمالو يكتشف ّأنو مثمما كان المؤلف/المخرج يشكالن وحدة واحدة ،وأن مسرحو ىو

فضاء لتقاطع عمل المؤلف وعمل المخرج وعمل الباحث عن مسرح جديد يتميز بو عن غيره من المؤلفين
والمخرجين ،كان مسرحو فضاء لقاء المخرج بالممثل ،فباإلضافة إلى كون

عمولة ممثال ،فإنو أبدع

عروضا مسرحية «بروح ديمقراطية» في شكل عمل جماعي إذ كان لكل المشاركين كممتيم ،والممثمون،

ومصممو الديكور ...فقد كان عمولة يترك لممثميو حرية اإلبداع ،وكان يمنحيم الفرصة لممشاركة في
صياغة العرض في إطار التصور المشترك الذي جمعو بيم ،وكان يأخذىم معو إلى الفضاءات الشعبية

يودون تمثيميا عمى خشبة المسرح ،فالعرض المسرحي عند
لمتقرب من الشخصيات الحقيقية التي ّ
تتشكل مالمحو أثناء عممية التأليف ويبقى مفتوحا أثناء التدريبات.
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عمولة

وكان العمل الجماعي يعني أيضا مشاركة الجميور من خالل مناقشة العرض المسرحي بعد تقديمو

لمجميور ،فالمسرح المحترف الوحيد الذي كان يناقش العروض بعد تقديميا كان مسرح عمولة فقد كان لو
السبق ،لكي يستطيع معرفة مدى استجابة الجميور لمعرض،أي دراسة

اإلرسال والتمقي.

أفق توقعو وكيفية تحسين تقنيات

لقد وجد عمولة فيما أنتجو بريخت من وعي نظري وابداع مسرحي ضالتو ،فسعى لتحقيق العرض

الشعبي ارتباطا بالفكر المسرحي البريختي ،إذ ركز جيوده منذ بداياتو لالغتراف من التراث الشعبي ،ومن
فنون الفرجة بشكل خاص ،وربطيا بالمفاىيم البريختية الممحمية.
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 تزفيتان تودوروف ،ال ّالعالمي ،مركز
ص ،ترجمة  :جورج أبي صالح ،مجّمة العرب والفكر
ص  :بناه ووظائفوّ ،
مقدمة ّأو ّلية لعمم ّ
 ت ،أ ،فان ديجكّ ،الن ّ
الن ّ
ّ
اإلنماء القومي ،العدد  ،5شتاء .1989
ّ
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