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بيتر بروك ومسرح األضداد
هشام بن الشاوي

ً
أحداثا مسرحية فحسب ،بل
لم يكن نتاج بيتر بروك
ً
أحداثا في الحياة ،وعوض الحديث عن تأثير
كانت
المسرح في الحياة ،كان المسرح عند بيتر بروك

وسيلة في الحياة كما نفكر عبر المسرح في الحياة،

هذه العالقة المباشرة بين المسرح والحياة هي إحدى
الدعائم األساسية للممارسة المسرحية عند بيتر بروك.

« كانت حرب فيتنام منا�سبة بالن�سبة �إليه للقاء بني م�سرح
الوقائ ��ع احلي ��ة وممثل�ي�ن �أحياء ع�ب�ر م�س ��رحية “�إ�س”،
�إذ جع ��ل امل�س ��رح حدث� � ًا يتح ��دث ع ��ن احلا�ض ��ر يف حلظة
احلا�ضر».
ويف قراءتنا لتجربة بيرت ب ��روك قبل املرحلة الباري�سية،
نالح ��ظ �أنه اعت�ب�ر الإخراج كحرف ��ة ال ميك ��ن �أن ي�أتي �إال
تدريجي� � ًا باالحت ��كاك باملمثل�ي�ن ،و�أن املخرج ال ��ذي ي�أتي
�إىل التدري ��ب الأول وقد �سجل كل التحركات يعد م�سرحي ًا
متحجر ًا.
ويف خ�ض ��م عمل ��ه مب�س ��رحيات �شك�س ��بري ت�س ��اءل بي�ت�ر
ب ��روك ع ��ن عالق ��ة م�س ��رحيات �شك�س ��بري بقاعة امل�س ��رح
الإليزبيت ��ي ،فاهت ��دى �إىل �أن هذا امل�س ��رح كان يعمل وفق
قاعدة تقريب املمثلني من اجلمهور تقريب ًا يجعل اخل�ش ��بة
تلت�ص ��ق باجلمه ��ور ،ه ��ذه القاع ��دة ه ��ي �أ�سا� ��س امل�سرح
ال�شك�سبريي ،وبذلك كان من الأوائل الذين طرحوا �إحدى
�أه ��م الإ�شكاليات التي يعرفه ��ا امل�سرح املعا�صر حول كيف
ينبغ ��ي �أن تكون قاع ��ة امل�سرح وعل ��ى �أي �أ�سا� ��س ينبغي
بنا�ؤها وت�صميم هند�ستها.
وعلى عك�س الكثري م ��ن اجلماعات امل�سرحية التي �شغفت
بالبح ��ث والتجري ��ب ،واخت ��ارت اله ��روب م ��ن امل�ؤ�س�سة
واالجت ��اه للمخت�ب�ر ،زاوج بي�ت�ر ب ��روك ب�ي�ن االجتاهني
(امل�ؤ�س�سة الر�سمية واملخترب)  ،فنحن ،يقول بيرت بروك،
ال ن�ستطي ��ع الهروب من امل�ؤ�س�سة وال الدعوة �إىل تفتيتها،
م ��ا ميك ��ن القيام به ه ��و تنظيم حرك ��ة املقاوم ��ة الداخلية
والع�صيان املنظم من الداخل ،وبعد �سنوات من العمل يف
�إط ��ار امل�ؤ�س�سة� ،سيغادرها ليخلق كيانا م�ستقال بباري�س،
معرتف ��ا �أن امل�ؤ�س�س ��ة كالأوب ��را تق ��اوم ،وملحاربته ��ا فعال
يجب مغادرتها.
وعن ��د تقدميه مل�سرحي ��ة بيرت فاي�س “مارا �س ��اد” ،والتي
تع ��د كن ��وع م ��ن الت�أم ��ل ح ��ول احلم ��ق والتاري ��خ ،اعتقد
املتتبع ��ون ،نظ ��را لأن امل�سرحي ��ة �أت ��ت يف مرحل ��ة معينة
من �أبحاث ��ه املختربية� ،أن �إخراجه كان عبارة عن خال�صة
لتقنيات برتولد بري�ش ��ت و�أطروحات �أنطوين �أرطو ،فرد
بي�ت�ر بروك راف�ض ��ا نعت عمله باخلال�ص ��ة؛ لأن الأ�ضداد
ظل ��ت يف ه ��ذا العم ��ل يف و�ضعي ��ة املجابهة ولي� ��س هناك
خال�صة �أو وفاق بل ثمة عملية لتعاي�ش الأ�ضداد.
يف �سن ��ة  1966ا�ستطاع بي�ت�ر بروك �أن ي�صل �إىل حتديد
اجت ��اه لبحثه و�صياغة �س� ��ؤال لهواج�س ��ه“ :كيف ميكن
ل�شيء جوهري �أن ينقل بوا�سطة حمرك حي؟ نعود دائما
�إىل نف� ��س املع�ضل ��ة” ،حيث كان ��ت حرب فيتن ��ام منا�سبة
بالن�سب ��ة �إلي ��ه للقاء بني م�س ��رح الوقائ ��ع احلية وممثلني
�أحياء عرب م�سرحية “�إ�س”� ،إذ جعل امل�سرح حدث ًا يتحدث
عن احلا�ضر يف حلظة احلا�ضر.
وبع ��د ه ��ذه التجرب ��ة ق � ّ�ل �إنت ��اج بي�ت�ر ب ��روك ،و�أ�صب ��ح
�أعم ��ق مع حتدي ��د اجتاه ع ��ام له ��ذا التوجه ب�إعالن ��ه �أننا
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نعي� ��ش زمنا في ��ه كل �شيء يتط ��ور وال ميك ��ن للبحث فيه
�إال �أن يك ��ون بحث ��ا يف ال�شكل؛ حتطي ��م الأ�شكال القدمية
بتجري ��ب �أخ ��رى جديدة� ،إيج ��اد كلمات جدي ��دة ،عالقات
جديدة� ،أماكن جدي ��دة ،وبنيات جديدة ،فامل�سرح ال ميكن
�أن يتق ��دم يف ع ��امل يتح ��رك ،يتعرج �أو يتقهق ��ر� ،إال ب�شكل
منح ��رف ،ما ميك ��ن معرفته هو �أن امل�س ��رح يف حاجة �إىل
ثورة م�ستمرة.
وعند ا�ستقراره بباري�س يف � ،1968أعلن بيرت بروك عن
تيمت ��ه الك�ب�رى“ :يرتبط ما هو �أخالق ��ي مبا هو جمايل
يف عم ��ل املمثل” ،وكوّ ن بباري� ��س املركز الدويل للأبحاث
امل�سرحي ��ة م ��ع مي�شل�ي�ن روزان ،حي ��ث رف� ��ض الهواة يف
مرك ��زه ،لأنه ال يعتق ��د يف �إمكانية القيام ب� ��أي �شيء ب�أياد
فارغ ��ة ،وفتح املجال ملحرتف�ي�ن لهم تكوين قري ��ب منه �أو
ا�شتغلوا يف اجتاهات موافقة ملا يطمح �إليه.
وبغية معار�ضة التق�سيم ��ات التي يعرفها العامل ويعي�شها
امل�س ��رح ،ول ��و معار�ضة رمزية ،حث عل ��ى �أن يكون املركز
دولي ��ا ينتمي �أع�ضا�ؤه جلن�سيات و�أ�صول عرقية خمتلفة،

حماوال من خ�ل�ال هذا املزج العرق ��ي �أن يظهر كيف ميكن
للتفاه ��م �أن يح�ص ��ل بني �أنا� ��س يبدون خمتلف�ي�ن ،وكيف
ميك ��ن �أن يت ��م ه ��ذا التفاهم ب ��دون “خال�ص ��ات” وبدون
“اتفاقات مغلوطة” ،وهكذا �ستدخل ال�صبغة العاملية �شيئا
ف�شيئا لتكون فيما بعد مادة عرو�ضه وهيكل م�سرحه.
ث ��م انطل ��ق بي�ت�ر ب ��روك وجماعت ��ه ع�ب�ر رحل ��ة املعرف ��ة
والتع ��رف نح ��و املجه ��ول ،رحلة �ستق ��وده �إىل �إي ��ران ثم
�أفريقيا ف�أمريكا .ومل ي�أخذ معه �أية معدات م�سرحية لهذه
الرحل ��ة با�ستثناء �صن ��دوق يحتوي عل ��ى �آالت مو�سيقية
و�آخ ��ر في ��ه مالب� ��س بي�ض ��اء ،و�أربع ��ة وع�شري ��ن ق�صب ��ا
وب�ساطا وعلبا من الورق املقوى من �أ�شكال خمتلفة.
ومن ��ذ جترب ��ة امل�سرح اخلام ،ظل ��ت ال�ساح ��ة العمومية ال
تفارق �أعم ��ال بيرت بروك امل�سرحي ��ة ،ومنطلقا منها يعلن
ب�أن ��ه ميكن اتخ ��اذ �أي ف�ضاء ف ��ارغ ون�سمي ��ه خ�شبة ،و�أن
يع�ب�ر �أح ��د ه ��ذا الف�ضاء حت ��ت �أنظ ��ار �شخ� ��ص �آخر كاف
ليكون هناك حدث م�سرحي.
ويف بحثه عن م ��زج الأ�ضداد �سافر بيرت بروك وجماعته،
بع ��د �أفريقي ��ا� ،إىل الوالي ��ات املتح ��دة مغريا م ��رة �أخرى
اجت ��اه بحث ��ه ليعمل بتن�سي ��ق مع جماع ��ات �أخرى تبحث
انطالق ��ا م ��ن حم ��ددات متقاربة بع� ��ض ال�ش ��يء .وبهذه
التجرب ��ة تنته ��ي مرحلة التكوي ��ن بالرحلة وع�ب�ر الرحلة
ليع ��ود �إىل باري�س ،ويقرر �إنهاء حال ��ة انغالق املركز على
نف�س ��ه وعل ��ى البح ��ث والتجري ��ب لينفتح عل ��ى اجلمهور
الوا�سع ،فيختار �شك�سبري مرة �أخرى.
وق ��د ابتك ��ر بي�ت�ر ب ��روك طريق ��ة لتق ��دمي م�سرحي ��ة
“مهابهاراتا” ،والتي تبلغ مدتها ت�سع �ساعات ،وامل�أخوذة
ع ��ن ن�ص ملحمي غري م�سرح ��ي يف الأ�صل يتمحور حول
�أ�سط ��ورة هندي ��ة� ،سب ��ق �أن قدمه ��ا يف مهرج ��ان �أفنيون
خ�ل�ال ليلة واحدة يف �صي ��ف  ،1985ويف باري�س قدمت
يف ثالث ��ة �أجزاء خالل ث�ل�اث �أم�سيات؛ ي�ؤدي املتفرجون
ع ��ن الأجزاء الثالثة م�سبقا ،ثم يح�ض ��رون ملدة ثالث ليال
متتابعة ملتابعة العمل امل�سرحي ،ومن خالل هذه التجربة
متكن بيرت بروك من حتقيق حلم عجز عن حتقيقه العديد
من املخرجني� ،أال وهو املزج بني امل�سرح واحلياة؛ حيث
ي�صب ��ح امل�سرح جزءا من احلي ��اة اليومية ،وتغدو احلياة
اليومي ��ة ج ��زءا م ��ن امل�سرح .وق ��د �أبهرت ه ��ذه التجربة
الباحثني وحريت املنظرين.
عن العربي اجلديد
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بيتر بروك أعاد تأسيس المسرح
رؤية وإخراجا وتمثيال وجمهورا
يسري حسان

لم ينل مسرحي في حياته من التقدير والتبجيل ما ناله
البريطاني بيتر بروك ،وكم كان مصيبا وصفه بأنه”
أسطورة المسرح في القرن الـ  ”20أو بأنه “أعظم
مسرحي على قيد الحياة».

ظ ��ل بيرت ب ��روك ب�أعمال ��ه ونظرياته امل�سرحي ��ة ورحالته
الت ��ي ج ��اب خالله ��ا �أركان الأر� ��ض ،وبتجارب ��ه الفني ��ة
والإن�ساني ��ة اخل�صب ��ة هن ��ا وهن ��اك ،م�ص ��در �إله ��ام ملئات
امل�سرحي�ي�ن ح ��ول الع ��امل ،ومنوذج� � ًا للم�سرح ��ي الذي ال
يكف عن البحث واال�ستك�شاف والتفاعل مع جماعات رمبا
مل تعرف امل�سرح من قبل ،حتى �إنه يف م�سرحيته الأخرية
الت ��ي قدمه ��ا العام  2019وعنوانها “مل ��اذا؟ ” ،بدا وك�أنه
م�صر على م�ساءلة امل�سرح وهو يف الـ  93من عمره.
يف كتاب ��ه” النقط ��ة املتحولة 40 ...عام� � ًا يف ا�ستك�شاف
امل�س ��رح” ال ��ذي كان الناق ��د امل�ص ��ري الراح ��ل ف ��اروق
عبدالق ��ادر �أول م ��ن ترجم ��ه �إىل العربي ��ة وو�ضع ��ه يف
متن ��اول الق ��راء العرب ،و�ص ��در الع ��ام  1991يف �سل�سلة
ع ��امل املعرف ��ة الكويتية ،يط ��رح بيت ب ��روك الأ�سئلة التي
�سب ��ق �أن طرحه ��ا يف كتاب ��ه” امل�ساح ��ة الفارغ ��ة “ ال ��ذي
ترجم ��ه عبدالق ��ادر �أي�ض� � ًا و�صدر عن دار اله�ل�ال امل�صرية
عام .1986
�إن بي�ت�ر بروك كما يق ��ول عبدالقادر يف تقدميه لـ “النقطة
املتحولة” رجل م�سرح ،ولهذا انطلق من البديهة الب�سيطة
وه ��ي �أن امل�سرح يجب �أن يك ��ون م�سرح ًا ،مبعنى �أن يقدم
م�سرحي ��ة ال حما�ض ��رة �أو ق�ص ��ة �أو ح�شد ًا م ��ن الأفكار �أو
من�ش ��ور ًا دعائي ًا ،وحني اعتم ��د هذه احلقيقة مل يعد يحمل
تقدي�س ًا زائف ًا لن�ص بعينه �أو تراث بعينه ،وكان هذا يعني
طرح الأ�سئلة الأ�سا�س مثل،ملاذا امل�سرح على الإطالق؟ ما
هدف ��ه؟ هل هو مفارقة تاريخية؟ هل هو �أثر بال متخلف
يج ��ب �أن يحال �إىل اال�ستيداع؟ هل خل�شبة امل�سرح مكان
حقيق ��ي يف حياتنا؟ �أية وظيفة ميكن �أن ي�ؤديها امل�سرح؟
وم ��اذا ميكنه ��ا �أن تكت�شف؟ م ��ا خ�صائ�صها وم ��ا �سماتها
العامة؟
يطل ��ب الناق ��د ف ��اروق عبدالق ��ادر يف مقدمت ��ه �أال نتوق ��ع
�إجابات حا�سمة ونهائي ��ة يقدمها بيرت بروك لهذه الأ�سئلة
ومثله ��ا ،فالف ��ن ال يعرف مثل ه ��ذه الإجاب ��ات ،لكن بروك
يقدم �إجابته هو ،و�إجابته حمددة ب�شروط وجوده ،وهي
كذلك ال تنف�صل عن تاريخ كتابتها.
يق ��ول بروك “هذه �صورة امل�ؤل ��ف حلظة الكتابة والبحث
داخ ��ل م�سرح متحل ��ل ومتطور ،وكلما م�ضي ��ت يف العمل
�أ�صبحت هذه النتائج �أقل �شمو ًال».
ه ��و �إذ ًا كتاب يثري من الأ�سئل ��ة �أكرث مما يقدم من �إجابات
وي�شرح م�ب�ررات الرف�ض �أكرث مما يف�س ��ر �أ�سباب القبول
ومي ��زق �أ�ست ��ار الوهم واخل ��داع و�سوء الني ��ة والق�صور
والعج ��ز ع ��ن االكتم ��ال الت ��ي تل ��ف امل�س ��رح يف �أ�شكال ��ه
الأربعة الت ��ي ناق�شها( ،امل�سرح املي ��ت واملقد�س واخل�شن
واملبا�شر).
ويف جم ��ال بحث ��ه يدور ح ��ول ثواب ��ت ثالثة ه ��ي املمثل
واملخ ��رج واجلمهور ،و�إذا كان ��ت كتابات كثرية قد ن�شرت
ح ��ول املمث ��ل وف ��ن التمثي ��ل وبدرج ��ة �أقل ح ��ول املخرج

ووظيفت ��ه ،فلعل فنان� � ًا معا�صر ًا مل يتن ��اول دور اجلمهور
بهذا ال�شمول والنفاذ كما تناوله بروك.
ي�ض ��ع بيرت ب ��روك اجلمه ��ور يف قلب التجرب ��ة امل�سرحية
ويلق ��ي عليه عبئه ��ا “هنا ترج ��ع امل�شكلة م ��رة �أخرى �إىل
املتفرج ،هل يود �أي تغيري يف �شروطه؟ هل يود �أن يتغري
�ش ��يء يف نف�سه �أو حيات ��ه �أو جمتمع ��ه؟ �إذا مل يكن يريد
فهو لي�س بحاجة �إىل امل�سرح ،من حيث هو امتحان قا�س،
منظار مقرب� ،أ�ضواء كا�شفة.
م ��ن ناحية �أخ ��رى قد يود �أن يكون امل�س ��رح هذا كله ،ويف
ه ��ذه احلال ل ��ن ي�صبح يف حاج ��ة �إىل امل�س ��رح فقط ،لكنه
بحاجة ل ��كل �شيء ي�ستخرجه منه ،بحاجة ملحة �إىل الأثر
الذي يخد�ش و�إىل �أن يبقى هذا الأثر وال يزول.
ي ��رى ب ��روك �أن الق ��وة الدافع ��ة للم�س ��رح الكال�سيك ��ي
والتج ��اري عل ��ى ال�س ��واء ظلت ط ��وال قرون ه ��ي �إحداث
�أث ��ر يف اجلمهور ،وجاء رد فع ��ل امل�سرح التجريبي اليوم
ك ��ي مي�ض ��ي �إىل �أق�صى النقي�ض ،ومن �أج ��ل �أن تظل الآلة
امل�سرحي ��ة دائ ��رة بكف ��اءة ف� ��إن العالق ��ة باجلمه ��ور ه ��ي
اخليوط التي تربط �أجزاء الآلة مع ًا.
امل�س�أل ��ة لي�ست فقط ه ��ي احل�صول عل ��ى �ضحك اجلمهور
�أو ت�صفيق ��ه ،وما �أ�سهل �أن ينزلق ممثلون وخمرجون �إىل
النظ ��ر للجمهور باعتباره ع ��دد ًا وباعتباره متقلب املزاج،
فحت ��ى الفنانون اجل ��ادون يتخ ��ذون �إزاء اجلمه ��ور �أحد
موقفني� ،إما �أن يعمل ��وا على ك�سبه وا�ستمالته وال�سيطرة
علي ��ه وجلده بال�سي ��اط و�إرغامه على ال�صم ��ت وامتالكه،
و�إما جتاهله “فلنعمل لأنف�سنا ك�أنه لي�س موجود ًا هناك».
ال�سبيل �إىل تعلم عالقة خمتلفة مع اجلمهور يحدده بروك
ب�أن ��ه القي ��ام ب�سال�سل طويلة م ��ن االرجت ��االت بعيد ًا مما
اعت ��اده جمهور امل�سرح يف خ�ضم احلي ��اة ،من دون �شيء
مع ��د من قب ��ل على الإط�ل�اق ،مثل حوار حقيق ��ي ميكن �أن
يبد�أ من �أي نقطة ومي�ضي يف �أي اجتاه.
به ��ذا املعنى ي�أتي املمثلون �إىل اجلمه ��ور وهم م�ستعدون
لتق ��دمي حوار ال تق ��دمي عر�ض ،ومن الناحي ��ة التقنية ف�إن
�إخراج احل ��وار امل�سرحي يعني خل ��ق موا�ضيع ومواقف
له ��ذا اجلمه ��ور اخلا� ��ص ،تتي ��ح ل ��ه �أن ي�ؤث ��ر يف تط ��ور
الرواية خالل العر�ض.
ين�ص ��ح بيرت ب ��روك املمثل ب� ��أن يبد�أ بتح�س� ��س اجلمهور
ب�أب�سط الط ��رق ،ك�أن يلعب مبو�ضوع ما �أو يتكلم �أو يقدم
�ش ��ذرات م ��ن العالق ��ات الإن�ساني ��ة م ��ن طري ��ق املو�سيقى
والرق� ��ص والغناء ،وهو من خالل ذل ��ك ي�سرب ا�ستجابات
اجلمه ��ور ،متام� � ًا كم ��ا يف املحادث ��ة ح�ي�ن ت�ست�شع ��ر على
الفور م ��ا الذي يعني ال�شخ�ص الآخ ��ر ويهمه ،وحني يجد
املمثل الأر�ض امل�شرتك ��ة ويبد�أ يف تنميتها يجب �أن ي�ضع
يف اعتب ��اره كل الإ�ش ��ارات ال�صغ�ي�رة الت ��ي توم ��ئ �إىل

ا�ستجاب ��ات جمه ��وره ،و�سرعان ما يح� ��س اجلمهور بهذا
ويفه ��م �أنه �شري ��ك يف تنمي ��ة الفعل ،و�سيح� ��س بالده�شة
وال�سعادة الكت�شاف �أنه يلعب دور ًا يف احلدث.
هك ��ذا اكت�ش ��ف بروك خالل جتارب ��ه يف �أفريقي ��ا و�أمريكا
وفرن�س ��ا وهو يقدم �أعماله يف القرى النائية ويف املناطق
احل�ضري ��ة اخل�شن ��ة� ،أم ��ام الأقلي ��ات العرقي ��ة وامل�سن�ي�ن
والأطف ��ال واجلانحني وقا�صري العقل وال�صم والعميان،
�أن لي� ��س هناك عر�ضان متطابقان على الإطالق ،مما يعني
اال�ستجاب ��ة يف كل مرة ملا مي�س اجلمه ��ور ويجعله قريب ًا
من العر�ض وم�شارك ًا فيه.
وق ��د تعلمنا ،كما يق ��ول بروك� ،أن االرجت ��ال تقنية �صعبة
عل ��ى نح ��و ا�ستثنائ ��ي ودقي ��ق ،وخمتل ��ف كل االخت�ل�اف
ع ��ن تل ��ك الفك ��رة البالغ ��ة العمومية ،ع ��ن “احلادث ��ة” �أو
“الواقعة” التلقائية.
االرجت ��ال يقت�ضي مهارة فائقة من جان ��ب املمثلني يف كل
نواح ��ي امل�س ��رح ،ويتطل ��ب تدريب� � ًا خا�ص ًا وق ��درة هائلة
عل ��ى العطاء وح�س� � ًا بالفكاهة ،واالرجت ��ال الأ�صيل الذي
يت�صاع ��د �إىل التق ��اء حقيق ��ي ال يح ��دث �إال ح�ي�ن يح� ��س
امل�شاهدون ب�أنهم مو�ضع حب املمثلني واحرتامهم.
لقد قطع بيرت ب ��روك وفريقه من املمثلني ذوي اجلن�سيات
املختلف ��ة والأطر الثقافية املتباينة رحالت طويلة ليقدموا
عرو�ضه ��م يف و�س ��ط �أفريقيا و�أط ��راف ا�سرتاليا و�أماكن
خمتلفة من �آ�سيا و�أمريكا.
جترب ��ة فني ��ة و�إن�سانية مل يفعله ��ا غريه� ،إذ ق ��دم عرو�ض ًا
ال تق ��ل �أهمي ��ة ع ��ن �سابقاته ��ا يف امل�س ��رح املعا�ص ��ر ،مثل
“�أورغا�ست” عن كتاب الزراد�شتيني القدمي“ ،الأف�ستا”
ع ��ام  ،1971و”الأيك” عن قبيل ��ة �أفريقية تعاين اجلفاف
واملجاعة يف  ،1975و”اجتماع الطري” عن ن�ص ال�شاعر
الفار�سي فريد الدي ��ن العطار يف  ،1979و”املهابهاراتا”
امللحمة الهندية الرهيبة العام  1986و�سواها.
وكمث ��ال ملا ي� ��ؤدي �إليه مثل ه ��ذا البحث يكت ��ب بروك عن
“اجتماع الطري” �أن “هذا العمل يف تطور دائم ،ولعبنا
ع ��دد ًا م ��ن �صياغات ��ه يف �أفريقيا وع ��دد ًا �آخ ��ر يف باري�س
وكث�ي� ً
را عرب �أمريكا ،ويف النهاية كن ��ا نغري �أطقم املمثلني
عل ��ى نح ��و دوري كل ليل ��ة حت ��ى يكت�س ��ب كل ع�ض ��و يف
اجلماع ��ة فهم� � ًا جدي ��د ًا ل ��كل دور ،ويف الأ�سب ��وع الأخري
�أ�صب ��ح لدين ��ا �سبع ��ة �أزواج م ��ن املمثل�ي�ن م�س�ؤول�ي�ن عن
�سبع �صياغ ��ات للعمل ،والليلة الأخ�ي�رة كانت ت�ضم ثالثة
عرو� ��ض يب ��د�أ الأول يف الثامنة م�ساء والث ��اين منت�صف
اللي ��ل والثالث يف الفج ��ر ،و�أول العرو� ��ض كان ارجتالي ًا
وثانيه ��ا كان هادئ� � ًا ملتزم� � ًا بالن�ص وثالثه ��ا كان ذا طابع
احتفايل».
الالف ��ت يف اختي ��ارات ب ��روك �أنه مل يكن حما�ص ��ر ًا داخل

�أط ��ر ثقافت ��ه الإغريقي ��ة الأوروبي ��ة �أو قا�ص ��ر ًا عليها ،بل
هو ق ��ادر على �أن يبح ��ث يف تقدمي “�أودي ��ب” كما يبحث
يف تق ��دمي “املل ��ك ل�ي�ر” ،ويلتف ��ت يف الوق ��ت ذات ��ه نحو
كت ��اب الزراد�شتيني القدمي ،و�صوفي ��ة فريد الدين العطار
وامللحم ��ة الهندي ��ة الكب�ي�رة “املهابهارات ��ا” ،وه ��و ح�ي�ن
يقرتب م ��ن تلك الإبداع ��ات الكبرية ال�ص ��ادرة عن ثقافات
�أخرى فهو ال يقرتب منها ب�أفكار م�سبقة �أو قوالب جاهزة،
ب ��ل عليه �أن يف�س ��ر مادته كي تتالءم داخله ��ا ،لكنه يقرتب
منه ��ا باح�ت�رام وحمب ��ة ورغب ��ة �صادق ��ة يف فه ��م منطقها
الداخل ��ي والوظيف ��ة التي كان ��ت ت�ؤديه ��ا يف الثقافة التي
�صدرت عنها.
ي�ؤم ��ن بيرت بروك دائم� � ًا بفكرة االخت�ل�اف وال يدعي �أبد ًا
امت�ل�اك اليق�ي�ن“ ،مل �أ�ؤم ��ن يوم� � ًا بوجود حقيق ��ة واحدة
مف ��ردة ،ال حقيقتي �أنا وال حقائ ��ق الآخرين ،و�إنني �أعتقد
�أن كل املدار� ��س والنظري ��ات ميك ��ن �أن تك ��ون جمدية يف
م ��كان ما وزمان بعينه ،لكنني اكت�شف ��ت �أي�ض ًا �أن الإن�سان
ال ميك ��ن �أن يعي�ش من دون توحد حار ومطلق بوجهة من
وجه ��ات النظر ،ث ��م مي�ضي الزم ��ن فنتغري نح ��ن ويتغري
العامل ،ومن ثم تتبدل الأهداف وتتحول وجهات النظر.
�إنن ��ي �أنظ ��ر ورائ ��ي �إىل �سن ��وات طويل ��ة حافل ��ة بكتاب ��ة
املقاالت واحلديث عن �أفكار يف �أماكن خمتلفة ومنا�سبات
ال حد لتنوعها ،ويفاجئني وجود �شيء واحد ثابت ودائم،
وك ��ي ي�صبح لوجهة النظ ��ر فائدة ما فيج ��ب �أن يلتزم بها
�صاحبه ��ا التزام� � ًا كام�ل ً�ا ،و�أن يداف ��ع عنه ��ا حرفي� � ًا حتى
املوت».
دروس اإلخراج

وع ��ن كيفي ��ة تعاطي ��ه م ��ع العم ��ل امل�سرح ��ي يق ��دم بروك
در�س� � ًا ل ��كل خم ��رج ،فهو ح�ي�ن يب ��د�أ العم ��ل يف م�سرحية
يب ��د�أ ب�إح�سا�س داخل ��ي عميق من دون �ش ��كل ك�أنه رائحة
�أو �ض ��وء �أو ظل ،وه ��ذا �أ�سا�س مهنت ��ه و�أ�سا�س دوره كما
يق ��ول ،وهو �إعداده لبداية التدريبات على امل�سرحية التي
�سي�ش ��رع فيها ،وثمة �إح�سا�س داخل ��ي من دون �شكل وهو
�صلت ��ه بامل�سرحي ��ة واقتناعه ب�أن ه ��ذه امل�سرحية يجب �أن
يت ��م �إخراجها الي ��وم .ومن دون هذا اليق�ي�ن لن ي�ستطيع
�إخراجه ��ا .يقول« ،الإعداد يعني التقدم نحو تلك الفكرة،
ف�أبد�أ ب�إقامة امل�شهد امل�سرحي ثم �أحطمه� ،أقيمه ثم �أهدمه،
و�أنا �أفكر يف حلول له� ،أي نوع من الأزياء والأدوات؟ �أي
ن ��وع م ��ن الألوان؟ وتلك كله ��ا �أدوات اللغة التي ميكن �أن
جتع ��ل هذا الإح�سا� ��س الداخلي �أق ��رب �إىل �أن يكون �أكرث
متا�س ��ك ًا ،وتدريج ًا �سينبثق عن ��ه ال�شكل ،وهو �شكل يجب
�إخ�ضاع ��ه للتجريب والتعديل ،لكنه يبق ��ى �شك ًال قد انبثق
وه ��و لي�س مغلق ًا ،لأنه لي� ��س �إال امل�شهد امل�سرحي ،فامل�شهد
لي�س �سوى الأ�سا�س ،املن�صة ،ثم يبد�أ العمل مع املمثلني».
حرية املمثل
�إن العم ��ل يف التدريبات يجب ،كما يقول بروك� ،أن يخلق
ج ��و ًا عام ًا ي�شرع في ��ه املمثلون مب ��لء حرياتهم يف تقدمي
كل ماميكنه ��م تقدمي ��ه للم�سرحية ،لهذا �سيك ��ون كل �شيء
مفتوح� � ًا وطلق� � ًا يف املراح ��ل الأوىل م ��ن التدريب ��ات ،وال
يفر�ض عليها �شيئ ًا على الإطالق ،ومبعنى من املعاين ف�إن
ه ��ذا يعار�ض على خ ��ط م�ستقيم التكنيك ال ��ذي ي�ستخدمه
املخ ��رج الذي يلق ��ي خطاب� � ًا يف الي ��وم الأول للتدريبات،
يتح ��دث فيه ع ��ن امل�سرحي ��ة ومنهجه يف االق�ت�راب منها.
يق ��ول“ ،هكذا �سنب ��د�أ التدريب ��ات .قد نبد�أه ��ا باحتفال،
نبد�أها ب�أي �شيء ،ولكن ال نبد�ؤها �أبد ًا بالأفكار».
�إن بو�سع املخرج كما يقول بروك �أن يتعامل مع امل�سرحية
مثل الفيلم ال�سينمائي ،ومن ثم فهو ي�ستخدم كل العنا�صر
امل�سرحي ��ة من ممثل�ي�ن وم�صمم�ي�ن ومو�سيقي�ي�ن وك�أنهم
خ ��دم ل ��ه ،من �أج ��ل �أن ينقل للع ��امل كله ما يري ��د �أن يقول،
ويرى بروك �أننا يجب �أن نق�سم فعل الإخراج من منت�صفه
متام� � ًا ،فن�ص ��ف الفع ��ل ين�صرف ل�ل��إدارة والتوجي ��ه� ،أي
حتم ��ل امل�س�ؤولية واتخاذ الق ��رارات ،و�أن تكون له الكلمة
الأوىل والأخرية يف الرف�ض والقبول� ،أما الن�صف الثاين
فين�ص ��رف �إىل حتقي ��ق االجت ��اه ال�صحي ��ح للعم ��ل ،وهنا
ي�صبح املخرج قاب�ض ًا على الدفة.
عن االندبندنت عربية
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بيتر بروك يرحل صوب شكسبير
علي حسين

�سمعت با�سم بيرت بروك الذي رحل عن عاملنا ام�س االحد،
الول م ��رة عندم ��ا عرثت على كتاب بعن ��وان “ ..usنحن
والوالي ��ات املتحدة “ �ضمن �سل�سل ��ة روايات الهالل ،وقد
اعتق ��دت انه ��ا رواي ��ة لكاتب مل ا�سم ��ع به من قب ��ل “ بيرت
ب ��روك “ اكت�شفت بعد التقدمي ال ��ذي كتبه املرتجم فاروق
عب ��د القادر انه ��ا م�سرحي ��ة قدمتها فرقة روي ��ال �شك�سبري
ع ��ام � 1966ضم ��ن جت ��ارب امل�سرح احلي ،حي ��ث قدم من
خاللها بيرت بروك �إدانة للحرب الفيتنامية و�صور ب�شاعة
احل ��روب وق ��د كت ��ب يف التق ��دمي ال ��ذي ن�ش ��ر م ��ع الن�ص
امل�سرح ��ي ” :ان احل ��رب يف فيتن ��ام تخل ��ق موقف ��ا اكرث
ق ��وة وحدة واحلاح ��ا مما ا�ستطاع ��ت اي دراما ان نعرفها
ان تع�ب�ر عن ��ه “ ..كن ��ت �آنذاك مغ ��رم بق ��راءة الن�صو�ص
امل�سرحي ��ة ،اتنق ��ل ب�ي�ن اب�س ��ن وت�شيخ ��وف و�شك�سب�ي�ر
ورا�س�ي�ن وجان ان ��وي و�سارت ��ر ومدافع ��ه الثقيل ��ة التي
يطلقه ��ا م ��ن على خ�شب ��ة امل�س ��رح ،ومترد الب�ي�ر كامو من
خ�ل�ال ابط ��ال م�سرحياته ،وال�شخ�صي ��ات التي تبحث عن
م�ؤلفه ��ا لويج ��ي برياندل ��و ،وغرائ ��ب �صاموي ��ل بيك ��ت.
وله ��ذا �سارع ��ت لقراءة ن� ��ص بيرت بروك ال ��ذي عرفت انه
خم ��رج م�سرح ��ي ،وان ه ��ذه امل�سرحي ��ة اعده ��ا بالتعاون
م ��ع املمثلني ..يف التقدمي يطرح بي�ت�ر بروك �س�ؤاال :ما
هو امل�سرح احل ��ي؟ ويقول لي�ست لدينا اجابات على هذا
ال�س� ��ؤال ،الن اله ��دف م ��ن العر� ��ض الذي يقدم ��ه هو كيف
ميك ��ن لالح ��داث الدائ ��رة يف عاملن ��ا الي ��وم ان تدخل اىل
امل�س ��رح ؟ ..وال�س�ؤال االهم كما يقول بروك :ملاذا يجب
ان تدخل هذه االحداث اىل امل�سرح؟ ..يف ذلك الوقت كان
الراح ��ل الكب�ي�ر كمال قا�سم ن ��ادر ين�شر ف�ص ��وال من كتاب
جريزي كروترو�سكي “ نحو م�سرح فقري “ الذي �سي�صدر
�ضم ��ن مطبوع ��ات وزارة الثقافة العراقي ��ة .و�سيلوح يل
ا�سم بيرت ب ��روك ثانية وهذه املرة من خ�ل�ال املقدمة التي
كتبه ��ا لكتاب “ نحو م�سرح فقري “ ي�شيد فيها بتجربة هذا
املخرج واملنظر البولوين.
بع ��د �سن ��وات �س�أح�ص ��ل عل ��ى �أع ��داد م ��ن جمل ��ة احلي ��اة
امل�سرحي ��ة الت ��ي كان ير�أ� ��س حتريرها الكات ��ب امل�سرحي
ال�شه�ي�ر �سع ��د الله ونو� ��س ،و�س�أج ��د فيها ترجم ��ة لكتاب
بي�ت�ر ب ��روك “ امل�ساح ��ة الفارغة “ – ترجمة ف ��اروق عبد
الق ��ادر ال ��ذي ي�ؤكد في ��ه ان ب�إم ��كان املخ ��رج امل�سرحي �أن
يتخذ اية م�ساح ��ة فارغة ويدعوها خ�شب ��ة م�سرح عارية،
ف� ��إذا �سار ان�سان عرب هذه امل�ساحة الفارغة يف حني يرقبه
ان�س ��ان �آخر ،فان هذا كل ما ه ��و �ضروري كي يتحقق فعل
م ��ن افعال امل�س ��رح .الكت ��اب الذي ظه ��رت طبعته االوىل
يف بريطاني ��ا عام  1968ال يزال واح ��دا من اهم امل�صادر

للعاملني يف امل�سرح يف معظم بلدان العامل.
بعدها �س�أح�صل على هدية ثمينة من ال�صديق عزيز خيون
وكانت كت ��اب “ النقطة املتحول ��ة “ – ترجمة فاروق عبد
الق ��ادر� ،صادر ع ��ن �سل�سلة ع ��امل املعرف ��ة الكويتية ،وفيه
يط ��رح بيرت بروك ه ��ذا ال�س�ؤال :ماذا تعن ��ي كلمة ثقافة؟
ويخربنا ان هذه الكلمة متثل عنده ثالث ثقافات عري�ضة،
واحدة هي ،ثقافة الدول ��ة ،والثانية ثقافة الفرد ،والثقافة
الثالثة هي يف ر�أيه فعل �إحتفايل “.
قب ��ل وفات ��ه بعامني خالل الف�ت�رة التي �أعلن ��ت فيها معظم
دول العامل احلجر ال�صحي ب�سبب وباء كورونا ،قال بيرت
ب ��روك و كان ي�ستعد ال�صدار كتابه “ الإن�صات ..ت�أمالت
يف ال�ص ��وت واملو�سيق ��ى” ملرا�سلة جري ��دة لوفيغارو” :
ال�صم ��ت ال يعن ��ي امل ��وت .هن ��اك �ألف نوع م ��ن ال�صمت.
�صم ��ت املل ��ل ،و�صم ��ت الكاتدرائي ��ات �أو ال�صم ��ت ال ��ذي
�أ�سمع ��ه خ�ل�ال نزهات ��ي يف غاب ��ة ب ��وا دو بول ��ون .رائع
ه ��و ح�ضور ال�صمت بني الأ�شج ��ار” – ترجم احلوار عبد
الرحيم نور الدين – يف مذكراته التي �صدرت عام 2003
بعن ��وان “ لنن�س الزم ��ن “ – ترجم ف�ص ��ول منها حممود
عب ��د الغني – يخربنا ان امل�سرح مل يكن من �إهتماماته يف
�صب ��اه فقد كان ��ت ال�سينما هي نافذت ��ه اىل العامل ” :كنت
ن ��ادرا ما ا�شاه ��د م�سرحي ��ة ،واذا فعلت فبتحف ��ظ من�ساقا
وراء والدت ��ي وحبها للفن ��ون ،فيما وال ��دي ي�شري بطرف
عني (انت وانا ل�سن ��ا مثقفني ،نحن نحب ال�سينما) ا�شعر
وان ��ا داخل امل�سرح ،بانني مفتون ،ولكن لي�س احلبكة وال
لعب املمثلني هم ما ا�سر خميلتي ،بل االبواب والكوالي�س
اىل اين ت�ؤدي� ،أي �سر تخبئه؟ “.
ول ��د بيرت �ستيفن ب ��ول بروك يف احل ��ادي والع�شرين من
اذار عام  1925يف مقاطعة “ �شزويك “ غرب لندن لعائلة
رو�سية ،كان والداه عامل ��ان هاجرا من االحتاد ال�سوفيتي
اىل بريطاني ��ا ،بع ��د الث ��ورة الرو�سية ،وبينم ��ا كان �أبوه
عامل ��ا فيزيائيا متكن من اخ�ت�راع نظام خا� ��ص للتليفون،
ميك ��ن اجلنود من االت�صال يف جبه ��ة القتال �أثناء احلرب
العاملي ��ة الأوىل ،نال ��ت �أم ��ه درج ��ة الدكت ��وراه يف العلوم
الكيميائي ��ة ،وتو�صلت �إىل تركي ��ب م�ضاد ملفعول الغازات
ال�سام ��ة� .أرادا البنهم ��ا �أن ي�صبح عامل ��ا ،فاهتم يف �صباه
بقراءة الكتب املتوفرة يف البيت وكانت خليطا من العلوم
والرواي ��ة والفل�سف ��ة ،قالت له ام ��ه �إذا �أردت ان تنجح يف
حياتك اق ��ر�أ هذه الكت ��ب وناولت م�ؤلف ��ات كاتبها املف�ضل
تول�ست ��وي ،كان الأب مغرم ��ا ب�شك�سب�ي�ر ،ويق ��ول البن ��ه
�إن ه ��ذا الكات ��ب ال يقل �أهمي ��ة يف العلم ع ��ن نيوتن ..يف
اخلام�س ��ة من عمرة يتعر�ض لأزم ��ة �صحية تتطلب �إجراء
عملية جراحية عاجلة ،الأطباء ين�صحون الأم بان الترهق
ال�صب ��ي كث�ي�را ،فحالته ال�صحية ال ت�سم ��ح بالإجهاد .يف
ال�سابع ��ة من عمره يج ��رب حظه مع التمثي ��ل في�ؤدي دور
هامل ��ت يف احتف ��ال اقامت ��ه املدر�س ��ة ..ينه ��ي درا�سات ��ه
االعدادي ��ة بدرجات متو�سط ��ة ،ومع بلوغه �س ��ن ال�سابعة
ع�شرة (� )1942أجنز �أول �أعماله امل�سرحية حتت عنوان
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“حكاية الدكتور فاو�ست الرتاجيدية” ا�ستنادا �إىل ن�ص
من ن�صو� ��ص كري�ستوف ��ر مارل ��و (� )1593-1564أحد
كت ��اب احلقبة الإيليزابيثية .حاول ان يدر�س علم النف�س
مث ��ل �شقيقه االك�ب�ر الذي ا�صب ��ح �إ�ست�شاري ��ا نف�سيا ،لكنه
يف النهاي ��ة يق ��رر درا�س ��ة الأدب الرو�س ��ي يف اك�سفورد،
هناك حيث يرق ��د تول�ستوي وت�شيخ ��وف ود�ستويف�سكي
وغوغول ، .اثناء درا�سته اجلامعية تندلع احلرب العاملية
االوىل في�ستدع ��ى للخدم ��ة الع�سكري ��ة ،يرت ��دي لبا� ��س
اجلي�ش ،ي�سخر من �شخ�صيته اجلديدة ويكتب يف ر�سالة
اىل والدت ��ه انه ال يع ��رف هذا ال�شخ� ��ص املنتكر يف لبا�س
احل ��رب ” :كانت فك ��رة احل ��رب ترعبني من ��ذ الطفولة..
وكن ��ت اعتقد دائم ��ا انني يف �أول فر�ص ��ة متاحة �ساختبئ
حتت �سري ��ري اىل �أن ت�سود الهدنة “ لك ��ن �آماله �ستخيب
حيث يج ��د نف�س ��ه “ بجزمت�ي�ن ثقيلتني ولبا� ��س ع�سكري
“ يجت ��از احلواج ��ز ،وينظ ��ر اىل العري ��ف وهو ي�صرخ
طالب ��ا منه ت�سلق احلب ��ال املعقودة .بعد ع ��ام يتم اعفاءه
ب�سب ��ب و�ضع ��ه ال�صحي .ينهي درا�ست ��ه عام  ،1945يف
اجلامع ��ة يق ��دم اول جتارب ��ه امل�سرحية بعن ��وان “ احلب
ال�ضائ ��ع “ ع ��ام  1943اعده ��ا عن رواي ��ة لتورجنيف ،مل
يرث العم ��ل �إهتمام اجلمهور ،فقد كان ��ت احلرب ت�ستحوذ
عل ��ى �إهتم ��ام اجلميع ،بعد ع ��ام يخو�ض جتربت ��ه الثانية
وه ��ذه املرة م ��ع �شك�سبري وم�سرحي ��ة “ روميو وجوليت
“ الت ��ي ي�صفها بانها م�سرحية عبثية ،فروميو وجوليت
�ضحاي ��ا التوقي ��ت ،او �ضحايا العامل املل ��يء باملت�ضادات،
تث�ي�ر رومي ��و وجوليت �إهتم ��ام اجلمهور وي ��دور حولها
نقا�ش وج ��دل ووجد فيها البع�ض ا�سلوبا جديدا يعلن من
خالل ��ه ال�شاب بيرت ب ��روك القطيعة مع امل�س ��رح ال�سائد، .
بع ��د التخرج ي�شد الرح ��ال اىل �سرتاتف ��ورد م�سقط ر�أ�س
�شك�سب�ي�ر للتع ��رف �أك�ث�ر على الكات ��ب ال ��ذي �سرتتبط به
حي ��اة برب ��اط وثي ��ق� ” :أعم ��ال �شك�سب�ي�ر ت�شب ��ه نظام ��ا
متكام�ل�ا لل�شفرة ،ت�ستثري كل �شف ��رة منه ذبذات ونب�ضات
فينا .و�شك�سبري ال ينتمي للما�ضي ،ولو كانت املادة التي
يقدمها �صحيح ��ة ،فهي �صحيحة الآن “ ..على مدى اكرث
من �سبعني عاما �سريتبط ا�سم بيرت بروك بالكاتب ال�شهري
ولي ��ام �شك�سب�ي�ر�،إذ ال ميكن ف�صل م�س ��رح بيرت بروك عن
�شك�سب�ي�ر ،فقد �أخرجه و�شرحه وعق ��ب عليه طوال حياته
وكان يق ��ول ان �شك�سب�ي�ر “ غذاءه املف�ض ��ل “ يتغذى منه
مثلم ��ا يتغ ��ذى م ��ن احلي ��اة ..يف م�سقط ر�أ� ��س �شك�سبري
يق ��دم م�سرحي ��ة “ املل ��ك ج ��ون “ ..مت تعيين ��ه م مدي ��ر ًا
ل ��دار الأوب ��را امللكية ،لك ��ن « امل�سرحي امل�شاغ ��ب « �سيثري
�ضج ��ة بعد عر� ��ض م�سرحية �سالومي الت ��ي ا�ستخدم فيها
ر�سومات ل�سلفلدور دايل اعتربت �آنذاك فا�ضحة..
يعود للعمل يف م�سرح �شك�سبري ليقدم بع�ضا من العرو�ض،
لكنه �سيبهر اجلمهور بعر�ض م�سرحية �شك�سبري الدامية «
تيتو�س اندرونيكو�س « وفيها يقدم نظريته حول الف�ضاء
الف ��ارغ ،والت ��ي �سي�شرحها يف كتاب ��ه « امل�ساحة اخلالية «
ويف ه ��ذه امل�سرحي ��ة يت ��م التعاون م ��ع لورن� ��س �أوليفيه

ا�شهر من قدم �شخ�صيات �شك�سبري على امل�سرح ،وقد�صرح
بروك ان الذي �شجعه على اخراج « تيتو�س اندرونيكو�س
« ه ��و �إدراك ��ه انها حتوي ب ��ذرة ما ميك ��ن ت�سميته امل�سرح
اخل�ش ��ن ،ب ��ذرة كل امل�آ�س ��ي ال�شك�سبريي ��ة » :ان م�سرحية
تيتو� ��س اندرونيكو� ��س اك�ث�ر م ��ن غريه ��ا جتعلن ��ا ندرك
طبيع ��ة عبقري ��ة �شك�سبري « – بروك م ��ع �شك�سبري ترجمة
كلثوم �أمني .-
يف ال�ستيني ��ات يق ��دم كاتبا م�سرحي ��ا �سي�صبح واحدا من
�أه ��م كت ��اب امل�سرح وه ��و « بي�ت�ر فاي� ��س « يف م�سرحية «
م ��ارا �صاد « التي �أحدثت حتوال كبريا يف امل�سرح العاملي،
ويخربن ��ا بيرت ب ��روك �أنفق برووك ما يق ��رب ثالثة �أرباع
م ��دة التمرينات عل ��ى امل�سرحية يف حّ ��ث وت�شجيع فريقه
التمثيل ��ي على �إنتاج �أ�شياء مبتك ��رة تكمن خلف الن�ص �أو
حتت ��ه! .لي�س �أي ن�ص بالطب ��ع ،ولكن الن�ص الذي ميتلك
تل ��ك الق ��درة على تفجري خميلة الق ��ارىء �أو املمثل .ويف
هذا ال�صدد ،كتب قائ ًال ...« :يوجد يف مارا� -صاد الكثري
م ��ن الإ�س ��راف الباروك ��ي والفانت ��ازي للأف ��كار .وهكذا،
فاالذي يرقب عملن ��ا يف التمرينات ونحن م�ستغرقون يف
�إق�صاء الزيادات والزخارف ،تلك التي �شغلت ثالثة �أرباع
زم ��ن متريناتنا عل ��ى امل�سرحي ��ة� ،سوف تنتاب ��ه حالة من
التفك�ي�ر ،يف �أنن ��ا ن�سعى �إىل �إلغاء وحج ��ب فكرة امل�ؤلف،
عرب ابتكاراتنا وارجتاالتنا التمثيلية والإخراجية .لكن،
لو �أن ه ��ذا املراقب منح نف�سه القليل م ��ن ال�صرب ملوا�صلة
العم ��ل معنا �إىل الآخر ،خلرج بنتيج ��ة معاك�سة متام ًا.» .
وقد ح�صل العمل على جائزة “توين” عام .1966
يف منت�ص ��ف ال�سبعينيات يبد�أ بروك ،م ��ع الكاتب “ جان
كل ��ود كاري�ي�ر” ،العمل عل ��ى تكيي ��ف الق�صي ��دة امللحمية
الهندي ��ة “ ماهابارات ��ا “ يف م�سرحي ��ة مت عر�ضه ��ا لأول
م ��رة يف عام  1985حيث ا�ستم ��ر العر�ض الكرث من �سبع
�ساعات متوا�صلة.
يف احلدي ��ث عن �شك�سبري يت�س ��اءل بيرت بروك :كيف �أنه
رغ ��م م ��رور مئات ال�سن�ي�ن عل ��ى كتابتها ،مل ��اذا التعد هذه
الن�صو� ��ص قدمي ��ة؟ ويجيب عل ��ى ذل ��ك ان �شك�سبري كان
ميتلك القدرة على ر�ؤية العالقات بني اال�شياء يف الأماكن
التي ال ميكن ان تكون فيها هذه العالقات.
يف بداي ��ة ال�سبعيني ��ات ي�ستق ��ر يف فرن�سا حي ��ث ي�ؤ�س�س
املركز ال ��دويل لأبحاث امل�سرح ،وتب ��د�أ مرحلة جديدة من
حيات ��ه �سيقدم م ��ن خاللها �أعم ��ال ت�شيخ ��وف و�صماويل
بيكي ��ت وحتفت ��ه “ املهابهارت ��ا “ و�إعادة تق ��دمي عرو�ض
�شك�سبري
يف �آخ ��ر حوار معه قبل عام قال بي�ت�ر بروك ” :خفت من
�أ�شي ��اء كثرية ،واليوم �أخاف م ��ن ال�سقوط لأنني يف هذه
املرحل ��ة م ��ن العم ��ر ،مل �أعد �أتوف ��ر على ع�ض�ل�ات ،وغالبا
م ��ا �أفقد توازين� .أن ��ا �أقبل فكرة ات�ص ��ال املوت باحلياة.
�سيك ��ون من الغب ��اء الفادح االعتق ��اد ب�أننا خال ��دون .كل
مول ��ود يجب �أن مي ��وت .وهذا لي� ��س موقف ��ا �أخالقيًا �أو
دينيًا �أو فل�سفيًا ،بل هو بداهة.
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بيتر بروك يقرأ رســائل تشيخــوف
فاضل سوداني

ينتم ��ي اىل �ص ��دق م�شاع ��ر و�أحا�سي� ��س �شفاف ��ة ملب ��دع
كت�شيخوف.
رسائل شاعرية عنيفة

يبني المخرج العالمي بيتر بروك ( 79سنة) عرضه

المسرحي المسمى (ضع يدك في يدي)

على 400

رسالة حب تبادلها المؤلف المسرحي الروسي آنتوا

تشيخوف وزوجته الممثلة الشابة في مسرح موسكو
الفني أولغا كنيبر بعد أن قام بإعدادها للمسرح
كارول روكامورا .ومازالت هذه الرسائل تتميز

بإثارتها لشجن عاطفي خاص فيه الكثير من الحب
والصدق بعد مرور قرن من الزمان عليها.

ومل تك ��ن �إدارة مهرجان  Fools 25حتت �إ�شراف م�سرح
كوبنهاك ��ن العامل ��ي حتل ��م �أن تفتت ��ح مهرجانه ��ا ال�صيفي
ال�سنوي بهذا العر�ض بتقدمي م�سرح بيرت بروك Teatre
des Bouffes du Nordالذي �أ�س�سه يف باري�س.
ومم ��ا جع ��ل العر�ض امل�سرحي ه ��ذا �أكرث �إث ��ارة و�إدها�شا
للجمه ��ور الدمناركي هو �أن البطولة في ��ه تقا�سمها املمثل
الفرن�سي ال�سينمائ ��ي املعروف مي�شيل بيكوىل مع املمثلة
امل�سرحي ��ة القدي ��رة نتا�شا باري(زوجة املخ ��رج) � ،إ�ضافة
اىل �أنهما ميثالن �أ�شجان وحب مبدع مثل ت�شيخوف وهو
يف الثالث�ي�ن من عمره و�أولغا كني�ب�ر وهي يف الع�شرين.
وبب�ساط ��ة معربة و�شفافية و�شاعرية كبرية يعر�ض هذان
املمث�ل�ان عاطفة �صادقة جرفت امل�ؤل ��ف امل�سرحي واملمثلة
املقت ��درة ل�س ��ت �سنوات فق ��ط .و لي�س م ��ن ال�سهولة الآن
احلدي ��ث ع ��ن هكذا مو�ض ��وع و �إحياء ما ج ��اء يف ر�سائل
احل ��ب النبيل القدمية يف زماننا الذي �أ�صبح كل �شيء فيه
مزيفا ويخ�ضع لال�ستهالك حتى احلب.
�أن منه ��ج التمثي ��ل ال ��ذي �أتبع ��اه املمثالن من �أج ��ل �إحياء
هات�ي�ن ال�شخ�صيتني هي طريق ��ة الإخ ��راج اجلديدة التي
تبناه ��ا ومار�سها بروك يف �إخ ��راج عرو�ضه يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة والتي تعتم ��د الب�ساطة والتكثي ��ف الفني يف كل
�ش ��يء �سواء يف حركة املمث ��ل �أو يف ف�ضاء العر�ض بعيدا
ع ��ن التعقيدات والف�ب�ركات امل�سرحية (بحج ��ة التجريب)
التي جتعل الفكرة غام�ض ��ة لدرجة يلتب�س الأمر فيها على
املتف ��رج� .أنه ��ا طريقة �إخراجية كانت �أ�سا� ��س لكتابة �أهم
كت ��ب ب ��روك التنظريية (الف�ض ��اء اخلايل) لكن ��ه املمتلئ
بغنى عمل املمثل التعبريي على خ�شبة امل�سرح.
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س يح ��اول املخ ��رج يف كل عرو�ض ��ه
الو�ص ��ول اىل املمثل والف�ضاء ال�شع ��ري املعرب الذي فقده
امل�س ��رح املعا�ص ��ر بت�أث�ي�ر وتف�ضي ��ل امل�س ��رح ال�س ��اذج �أو
اخل�شن الثقي ��ل والرثثار .والفراغ هنا ال يعني �ألال�شيء
�أو الع ��دم ،و�إمن ��ا يعن ��ي احلي ��اة� ،أي �أن يح ��دث �شيء ما
يف ه ��ذا الف�ض ��اء �أو �أن حت ��ل م�شكلة في ��ه .ومبعنى �آخر
�أن ب ��روك يكث ��ف وي�ؤ�سلب فك ��رة العر� ��ض وحركة املمثل
وال�ص ��ورة يف الف�ض ��اء امل�سرح ��ي اىل �أق�ص ��ى الدرج ��ات
ويجعله ��ا وا�ضح ��ة ومع�ب�رة وفيه ��ا الكث�ي�ر م ��ن العم ��ق
وال�شفافية �أم ��ام اجلمهور الذي يدفعه هذا �أن يرى عر�ض
وا�ضح ��ا يف �إ�شارات ��ه وعمي ��ق يف معن ��اه وحرك ��ة ممثله
فيكون متوهجا وفيه الكثري من الدفء و�سرعان ما يدخل
يف �أعماق اجلمهور.
لقد جرب ب ��روك خالل م�سريته امل�سرحية الطويلة املمتدة
لأك�ث�ر من ن�صف قرن ،الكثري م ��ن الأ�ساليب وطبق العديد
م ��ن النظري ��ات ،فتو�ص ��ل بخربت ��ه اىل ه ��ذا الأ�سل ��وب
الإخراج ��ي املعرب والغني والذي يخل ��ق من خالله عر�ضا

عندم ��ا التق ��ى ت�شيخ ��وف (الروائ ��ي وامل�ؤل ��ف الدرام ��ي
و الطبي ��ب �أي�ض ��ا) باملمثل ��ة �أولغ ��ا كني�ب�ر يف م�س ��رح
مو�سك ��و الفني حت ��ت �إ�ش ��راف املخرج واملنظ ��ر الرو�سي
�ستان�سالف�سك ��ي ال ��ذي ب ��د�أ يخرج م�سرحي ��ات ت�شيخوف
حي ��ث الق ��ت جناح ��ا كب�ي�را مث ��ل م�سرحي ��ة اخل ��ال فانيا
وم�سرحي ��ة ال�شقيق ��ات الث�ل�اث وب�ستان الك ��رز وغريها،
�شع ��ر كل منه ��ا بق ��وة جتذبهم ��ا� ،أن ��ه احل ��ب ال ��ذي تكل ��ل
بزواجهما(ا�ستم ��ر �س ��ت �سنوات فقط .كان ��ا معا يف عام
 1900ـ م ��ات ت�شيخ ��وف وه ��و يف عم ��ر �44أي يف ع ��ام
 )1904بالرغم من �أن ت�شيخوف كان مري�ضا بال�سل مما
حت ��م عليه العي�ش يف جو حار مثل جو مالطا يف اجلنوب
في�ساع ��ده هذا عل ��ى الكتاب ��ة �أي�ضا� .أما ه ��ي فان ظروف
عمله ��ا امل�سرح ��ي يفر� ��ض عليه ��ا �أن تك ��ون يف مو�سك ��و.
فكان ��ت ر�سائلهما الطويلة هي الو�سيل ��ة الوحيدة للتعبري
ع ��ن حبهم ��ا وعالقتهم ��ا الفري ��دة� ،إذ فيها ط ��رح كل منهما
م�شاكل ��ه احلياتي ��ة والإبداعي ��ة ـ امل�سرحي ��ة يف ر�سائ ��ل
�شدي ��دة العاطف ��ة وال�شاعري ��ة وال ��دفء واحلميمية ،مما
جع ��ل عر�ض بي�ت�ر بروك ـ ت�شيخوف (�ض ��ع يدك يف يدي)
عر�ضا عن احلب وامل�سرح.
والن� ��ص املعد عن جو الر�سائ ��ل الت�شيخوفية يتنا�سب مع
�أ�سل ��وب بيرت بروك وي�ساعده للتعبري الفريد اعتمادا على
اجلملة املعربة الر�شيقة املكثفة ،فالر�سائل فيها جانب مهم
ه ��و �شاعرية العواط ��ف التي تبتع ��د عن خ�شون ��ة الواقع
وفيه ��ا الكثري من احلب واحلياة مم ��ا جعل تراجيدية هذا
االنف�ص ��ال او البع ��د املفرو� ��ض على الزوج�ي�ن ق�صة حب
عنيف ��ة مبني ��ة على فه ��م �أحدهم ��ا للآخر واح�ت�رام �صادق
حلياتهم ��ا العملي ��ة و�إيج ��اد التربي ��رات لظ ��روف عملهما
الإبداع ��ي .وم ��ن ه ��ذا املنطلق تب ��دو �شيئ ��ا مده�شا حقا
طبيع ��ة هذه العالقة بينهما ،فهم ��ا كانا مبدعان يف امل�سرح
واحل ��ب واحلي ��اة ،وم ��ن هن ��ا كان ��ت �أهمية ه ��ذا العر�ض
�أي�ضا.
الرؤية اإلخراجية

يف عر� ��ض بي�ت�ر ب ��روك ه ��ذا كان الإخ ��راج بعي ��دا ع ��ن
االفتع ��ال ،فلي�س هنالك �ضو�ض ��اء �أو �صخب ،و�إمنا هنالك
�صمت مع�ب�ر ي�صل حد الت�أثري ال�شعري الذي يُظهر الكثري

من اجلمال يف ابتعاد ت�شيخوف عن �أولغا كنيرب،والكثري
منه يف متثي ��ل نتا�شا باري ومي�شيل بيك ��ويل اللذين كانا
يتحركان يف ف�ضاء خ�شبة م�سرح تتوزع فيه ثالثة كرا�سي
مغط ��اة من ��ذ البداي ��ة بالقما� ��ش الأبي�ض،ويغ�ي�ر املمثالن
مكانها ح�س ��ب احلاجة و التعبري عن احلدث كما حدث يف
املا�ضي.
�إ�ضاف ��ة اىل �ستارة حمراء و�سجادة على الأر�ض ومن�ضدة
مكت ��ب مما يوح ��ي وك�أن امل ��كان غرفة للق ��راءة امل�سرحية
ت�ضي�ؤه ��ا �إن ��ارة بي�ضاء �شاحب ��ة .ويوح ��ي كل هذا بذلك
اجل ��و ال�شاح ��ب الذي تتح ��رك فيه �شخ�صي ��ات ت�شيخوف
امل�سرحي ��ة ب�سبب �شح ��وب حياتها .ومعد ه ��ذه الر�سائل
كان حري�ص ��ا عل ��ى �أن تتحول �إىل عر�ض يث�ي�ر الكوميديا
ال�شاعرية ال�سوداء ال�شفافة.
يف هذه ال�سينغرافيا تـُمثل ق�صة حب عنيفة تتوهج بحرقة
الفراق والبعد .مرة يكون املمثل بيكويل واملمثلة ناتا�شا
ب ��اري خ ��ارج احل ��دث �أي كممثلني يروي ��ان اىل اجلمهور
مبا�ش ��رة ق�صة ح ��ب ت�شيخ ��وف و�أولغا كني�ب�ر وحياتهما
الت ��ي فيه ��ا الكث�ي�ر م ��ن امل�س ��رح فيتذك ��ران م�سرحي ��ات
ت�شيخ ��وف وظ ��روف كتابته ��ا� ،أو يروي ��ان ويدخالن يف
احل ��دث �أي�ض ��ا ليمث�ل�ان كل �ش ��ي مرتب ��ط بحياتهم ��ا كم ��ا
ح ��دث يف املا�ض ��ي وكم ��ا ج ��اء يف الر�سائ ��ل .ويح ��دث
�أحيان ��ا نوعا من تداخ ��ل الأزمنة فمثال عندم ��ا مل ي�ستطع
ت�شيخ ��وف الطيب واخلجول ط ��رح رغبته �أو ر�أي ما �أمام
�ستان�سالف�سك ��ي املخرج املفكر ،واحرتام ��ا له ف�إنه يوافقه
دائما،ولك ��ن يكت ��ب رايه احلقيقي اىل زوجت ��ه ،واملمثالن
بيك ��ويل و نتا�ش ��ا يعلق ��ان علي ��ه (الآن) �أم ��ام اجلمهور.
ويتطرق العر�ض حلادثة واقعية يف �إحدى الر�سائل حيث
يكت ��ب ت�شيخوف عن واحدة من م�سرحياته التي �أخرجت
يف م�س ��رح مو�سكو الفني ب�أن املخ ��رج �ستان�سالف�سكي مل
يتو�ص ��ل اىل جو امل�سرحية وال للكوميديا ال�سوداء املبنية
عليها ،وهذا حدث ب�سبب كون املخرج �ستان�سالف�سكي يف
تلك املرحلة كان يفكر بواقعية فوتغرافية وطبيعية مغرقه
ويري ��د �أن ينقل الطبيع ��ة واحلياة بدقي ��ق تفا�صيلها على
امل�سرحة ال�ضرورية للعر�ض.
خ�شبة امل�سرح بعيدا عن ّ
وم ��رة �أخرى ف� ��أن املمثل�ي�ن يندجم ��ان بال�شخ�صيتني (�أي
ت�شيخ ��وف و�أولغ ��ا) فتمث ��ل ناتا�ش ��ا �إح ��دى �شخ�صيا ت
ال�شقيق ��ات الث�ل�اث مما يدخلن ��ا يف �أ�سل ��وب م�سرح داخل
م�س ��رح ،والتكني ��ك الإخراجي ه ��ذا �أعتمده ب ��روك بدون
مبالغ ��ة كبرية ،فربز �أ�سلوب التكثيف يف كل �شيء ،فلي�س
هنال ��ك �إك�س�س ��وار ي�ستخدم ��ه املمثل ،فمثال عندم ��ا يقر�آن

فقرات من الر�سائل يتم هذا بدون ورق� ،أي ان الأك�س�سوار
والأ�شياء امل�ستخدمة الأخرى كربقية التلغراف غري مرئية
توحي بها احلركة فقط.
والقيم ��ة الفني ��ة الأخ ��رى تعتم ��د عل ��ى تكني ��ك ل ��ه عالقة
بالإع ��داد و �إخ ��راج العر�ض ،مث�ل�ا عندما ت�ستعي ��د �أولغا
كنيرب بع� ��ض �أحداث املا�ضي من وجه ��ة نظرها ف�أن نف�س
احلادث ��ة ه ��ذه ،يتحدث عنه ��ا ت�شيخوف م ��ن وجهة نظرة
هو وفيها بع�ض تعليقاته والكثري من ال�ضحك وال�سخرية
امل ��رة التي تثري اجلمه ��ور ،و�أحيانا يتداخ ��ل احلدثان او
يروي املمثل�ي�ن بع�ض الأحداث بالتن ��اوب ف�أحدهما يكمل
رواية الآخر.
ومب ��ا ان املا�ضي موجود بكثاف ��ة يف الأحداث فان املخرج
يعتمد على �ص ��وت القطار احلزين وه ��و ي�صوت بطريقة
ك�أن ��ه �صوت املوت ،وهذا ت�أويل مه ��م لأن املوت كان دائما
راب�ضا يف بيت ت�شخوف نتيجة مر�ضه ولهذا فان ال�ستارة
ال�ضخم ��ة املعلقة يف الغرف ��ة كانت حمراء جت ��ذب الب�صر
وتثرين ��ا ب�سكونها .واعتمد املخ ��رج للتعبري عن املا�ضي
�أي�ض ��ا ب�صوت التلغ ��راف القدمي ك�إ�ش ��ارات برق تعرب عن
املجهول.
وقب ��ل �أن مي ��وت ت�شيخوف يرتدي قبعت ��ه ويحمل ع�صاه
ويتنح ��ى جانب ��ا يف الظ�ل�ام اخلفي ��ف .ومل يب ��ق لأولغ ��ا
بعده �س ��وى الفراغ وامل�سرح .وكان ��ت نتا�شا باري حتى
النهاية ت�شعرنا ب ��ان �أولغا عا�شت خمنوقة من الفراغ بعد
موت ت�شيخوف ،فكان ��ت �شفتاها متجمدتني من هذا الفقد
الذي �سيحرمها ر�ؤية عيني ت�شيخوف ـ بيكويل التي ترى
الع ��امل بعيني طفل (هل حقيقة �سوف ال نرى بع�ضنا �أبد ًا؟
! ) هكذا تكتب �أولغا ـ ناتا�شا باندها�ش وعدم ت�صديق يف
ر�سالته ��ا �ألأ خرية (التي الميك ��ن �أن تر�سلها) اىل حبيبها
الراح ��ل �إال �أن ��ه ي�سمعه ��ا� ،أما بيكويل ت�شيخ ��وف (امليت)
في�سمعه ��ا وهو يف ظالم عم ��ق امل�سرح ،ينظره ��ا مبت�سما
فقط.
التمثيل

كانت نتا�شا ب ��اري تتحرك على امل�سرح برقة متناهية فيها
الكث�ي�ر من التعبري ،فمن خالل حركة يد ب�سيطة مت�سد بها
�شع ��ر حبيبها الأبي�ض تظهر لن ��ا �إعجابها ب�إبداعه املتميز،
وعندم ��ا ت�ضع ال�ش ��ال على كتفي ��ه ،فهذه احلرك ��ة الرقيقة
فيه ��ا تعبري على قلقه ��ا عليه وك�أنها تتمن ��ى �أال مير�ض من
جديد ،بل �أن يكون لديه القدرة على االحتفال معها بتوهج
احلياة ليلة واحدة �أخرى ،وهو من جانبه يفهم م�شاعرها
وحرك ��ة يديها احلنونتني و�صوته ��ا الرقيق املتهدج وهي
تتحدث عنه ب�إعجاب كبري.
�أما مي�شيل بيكويل فبالرغم من �أنه ينطلق من التعبري عن
ال�شاعري ��ة يف احلي ��اة ويرك ��ز عليها يف متثيل ��ه من خالل
اعتم ��اده على منهج �ستان�سالف�سكي يف كتابه (عمل املمثل
م ��ع نف�سه وم ��ع ال ��دور) �أي منه ��ج املعاي�ش ��ة والإندماج
الكام ��ل بال ��دور� ،إال �أن ��ه ي�ض ��ع �أي�ض ��ا م�ساف ��ة بينه وبني
ال�شخ�صي ��ة ح�سب منهج بر�شت الذي يلتزم به بيرت بروك
يف الكثري من الأحيان يف عمله.
لذل ��ك فاملمث�ل�ان بيكويل ونتا�ش ��ا باري وبت�أث�ي�ر �شاعرية
بي�ت�ر ب ��روك امل�سرحي ��ة مل يخدع ��ا اجلمه ��ور بح ��ركات
ا�ستعرا�ضية �سريعة مزيف ��ة وال باملالب�س امللونة اجلذابة
وال بتل ��ك احل ��ركات والإ�ش ��ارات الكث�ي�رة الت ��ي ي�ضي ��ع
و�سطها غنى املمثل الروحي ،و�إمنا كانا يعتمدان الإ�شارة
املع�ب�رة وو�ض ��وح امل�شاع ��ر .حق ��ا كان ��ا ممث�ل�ان بخربة
ر�صين ��ة وا�ضحة و ميثالن ب�سخري ��ة وكوميديا قريبة من
روح ت�شخوف
لق ��د �أثار املخرج يف هذا العر�ض تلك العنا�صر ال�ضرورية
للتوت ��ر الدرامي املبن ��ي على امل�شاعر املركب ��ة والعواطف
النبيل ��ة امل�ؤثرة لإثارة احلنني يف داخ ��ل اجلمهور ،ولكن
بدون عواط ��ف ثرثارة من خالل �أ�سل ��وب �شفاف له عالقة
ب�أ�سل ��وب الواقعي ��ة البنائي ��ة لأن م�س ��رح بي�ت�ر بروك هو
م�س ��رح املمث ��ل ،لذلك فل ��م يلتزم املخ ��رج بدق ��ة التفا�صيل
لنقل ع�ص ��ر ت�شيخوف �أو ال�شبه الكب�ي�ر بينه وبني املمثل
بيكويل.
والهدف الأ�سا�سي لبي�ت�ر بروك يف هذا العر�ض هو ت�أكيد
رف�ض مث ��ل هذه النهاي ��ة املا�ساوية املبكرة حلي ��اة �إن�سان
مب ��دع مثل ت�شيخوف م ��ن خالل �إبراز اجلم ��ال يف حياته
و�إبداع ��ه وكذلك القبح يف احلي ��اة عموما بوعي املنده�ش
من كل هذا.
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في أروقة كتاب «الفضاء الخالي» لبيتر بروك
محمد سيف

كتاب “الفضاء الخالي” لبيتر بروك ضروري جدا ليس

فقط ألولئك الذين يعبدون المسرح ويعشقونه وإنما
أيضا ألولئك الذين ال يحبونه .ضروري ومهم أيضا

للذين يعملون في حقل المسرح ،كما ألولئك الذين
يتفرجون عليه ويتتبعونه .يحوي الكتاب الكثير

من األسئلة واألجوبة المفتوحة والمغلقة ،تتعلق
بالمتفرج ،بالممثل ،وبالمخرج ،بفضلها يستطيع
المسرح ،المكتوب وغير المكتوب ،أن يعيش.

يتح ��دث بي�ت�ر ب ��روك ع ��ن �أربع ��ة اجتاه ��ات يف امل�سرح:
امل�س ��رح املمي ��ت ،امل�س ��رح املقد� ��س ،امل�س ��رح اخل�ش ��ن،
وامل�س ��رح املبا�ش ��ر .يقول يف هذا ال�صدد“ :قد تقف هذه
الأن ��واع الأربعة جنب ��ا �إىل جنب يف بع�ض الأحيان �سواء
يف “وي�س ��ت ان ��د” ،يف لن ��دن� ،أو �ساح ��ة التامي� ��س ،يف
نيوي ��ورك .وق ��د يبتعد الواحد عن الآخ ��ر مئات الأميال.
فنج ��د امل�س ��رح املقد� ��س يف فر�صوفي ��ا وامل�س ��رح اخل�شن
يف ب ��راغ .وقد يح ��دث �أحيانا �أن ن�ستعمل ه ��ذه الأنواع
الأربع ��ة ا�ستعماالت م�ستعارة وق ��د يظهر نوعان منها يف
�أم�سي ��ة واح ��دة ويف م�شه ��د واحد ،وقد تت ��زاوج الأنواع
الأربعة يف حلظة من اللحظات ويف كثري من الأحيان».
امل�سرح املميت
وح ��ده ا�س ��م ه ��ذا النوع م ��ن امل�س ��رح كاف الن ي ��دل على
الالحي ��اة ،وتف ��وح منه رائحة املوت ،فه ��و م�سرح بال غد،
ال يالم� ��س �إال جزء ًا �صغري ًا من املجتم ��ع ،نعرف انه دائما
يخط ��ئ يف تقومي ��ه للأ�شي ��اء الت ��ي ،مبوجب ��ه ،يج ��ب �أن
حترتم .لكن امل�س ��رح املميت ،يحيط الأعمال الكال�سيكية
بهال ��ة من االح�ت�رام الزائف با�س ��م الأ�شي ��اء املكتوبة .ال
ينف ��ك بي�ت�ر بروك ي ��ردد هذا املنط ��ق الذي �ص ��ار ي�صطدم
يف وقتن ��ا احلا�ضر مع الكثري من النا� ��س الذين يعتربون
امل�س ��رح الكال�سيكي �أدب ��ا وثقافة ولي�س عر�ض� � ًا م�سرحي ًا
حي ًا.
�صار يف �إمكاننا �أن جند امل�سرح املميت اليوم ،يف الأوبرا
الفخمة ويف الأعمال الكال�سيكية ،مثلما ميكن العثور عليه
�أي�ض ��ا يف م�سرحيات كل من موليري وبري�شت و�شك�سبري،
ولي� ��س هناك مرت ��ع له �أخ�ص ��ب من م�سرحي ��ات �شك�سبري
تل ��ك الت ��ي ي�ؤديه ��ا ممثلون حمرتف ��ون ،داخ ��ل ديكورات
مدرو�س ��ة ،و�أزياء فاخرة ومو�ضوع ��ات حمللة ،ت�صاحبها
املو�سيق ��ى ،ويب ��دو داخله ��ا املمثلون ،ن�شط�ي�ن وممتلئني
بالتن ��وع .مع ذلك ،نقول لأنف�سنا حلظة امل�شاهدة� ،إن هذا
م�ضج ��ر ،كل �شيء متوافر فيه �إال احلي ��اة ،لهذا يجب عدم
الرف ��ع من قيمت ��ه ،لأننا عندما نرفع م ��ن قيمة �شيء رديء
ف�إمنا نخدع �أنف�سنا.
يق ��ول بيرت بروك ،عندما نعرث عل ��ى �شكل م�سرحي معني،
ف� ��إن علين ��ا �أن ال نق ��وم ب�إنتاج ��ه م ��رارا وتك ��رارا واىل
الأب ��د ،كم ��ا �أنن ��ا ال ن�ستطي ��ع ذل ��ك �أ�ص�ل�ا .يعتق ��د �أن فن
امل�س ��رح زائ ��ل ،وقتي ،عاب ��ر“ :يف امل�سرح ف� ��إن �أي �شكل
جدي ��د �سيحم ��ل مع ميالده عنا�صر موت ��ه وال بد من �إعادة
ا�ستيع ��اب كل الأ�ش ��كال اجلديدة والتي حتم ��ل م�ضامينها
اجلدي ��دة عالم ��ات ت�أث�ي�رات املحي ��ط” .ه ��ل ي�سم ��ح لنا
ه ��ذا �أن نق ��ول �إن امل�س ��رح يج ��ب �أن يُفه ��م ب�أن ��ه ف ��ن عابر

وتاف ��ه �إىل ه ��ذه الدرج ��ة؟ بالن�سبة اىل بيرت ب ��روك ،ف�إن
ال�سرع ��ة التي جتري بها التماري ��ن وتقدم فيها العرو�ض،
لأ�سباب اقت�صادي ��ة ،خطرة وعاجزة �أق�صى حدود العجز،
مثله ��ا يف ذل ��ك مث ��ل البطء ال ��ذي مييز بع� ��ض االنتاجات
الإخراجية الرو�سية التي ت�سيء ا�ستعمال الزمن فتم�ضي
ا�شه ��را ط ��وا ًال ب ��ل �سنتني كاملت�ي�ن �أحيان ��ا يف املناق�شات
واالرجت ��ال والدرا�س ��ات الأر�شيفية من دون �أن تعطي يف
النهاي ��ة نتائ ��ج �أف�ضل مم ��ا تعطيه تلك الف ��رق التي تتمرن
ثالثة �أ�سابي ��ع .العر�ض امل�سرحي لي� ��س هدف ًا بحد ذاته:
يج ��ب �أن يعرث لدى كل متفرج على �صدىً خا�ص� .إخراج
م�سرحية معينة ميكن �أن ي�ؤثر على املتفرج الإنكليزي يف
حني يرتك الإخراج امل�سرحية نف�سها املتفرج الأمريكي يف
حالة من الربود والذهول.
املميت موجود يف الو�ضع الثقايف ،يف العمل االقت�صادي،
يف حي ��اة املمثل ،يف الإخراج ،يف الن�ص ،يف النقد ،مثلما
توج ��د داخل امل�سرح املميت خفقات حياتية مقنعة �إىل حد
بعي ��د .امل�سرح املميت ال يعن ��ي امل�سرح امليت فعال ،و�إمنا
ه ��و م�سرح فعال ب�ش ��كل يبعث على االنقبا� ��ض والغثيان،
له ��ذا ال�سبب بالذات ،ف�إنه قاب ��ل للتغري ومواجهة احلقيقة
الب�سيط ��ة التي يدعوه ��ا العامل ب�أ�س ��ره “امل�سرح” يف كل
زمان ومكان.
المسرح المقدس

لك ��ن كيف ميكن �أن منو�ضع االت�صال؟ هل يجب علينا �أن
نبح ��ث عنه يف هذا امل�س ��رح الذي يطلق علي ��ه بروك ا�سم
“امل�سرح املقد�س” �أو غري املرئي؟
امل�س ��رح املقد� ��س لدى بروك ه ��و ذلك امل�سرح غ�ي�ر املرئي
ال ��ذي ي�صبح مرئي� � ًا بفعل التجرب ��ة الفعال ��ة واملكت�شفات
اجلدي ��دة وامتح ��ان م ��ا تو�صلن ��ا �إلي ��ه يف ال�ساب ��ق .هو
م�س ��رح الالمعقول وم�سرح الوح�شية مع ��ا .يقرتب �أكرث
من امل�ســــ ��رح املقد�س ،هو “الواقعة» ،Le happening
الت ��ي ب ��د�أت موجته ��ا يف الوالي ��ات املتح ��دة .وتنبث ��ق،
مبدئيا ،ب�شكل تلقائي ،وميكن �أن تقع يف �أي زمان ومكان،
ال يحده ��ا الوق ��ت بح ��دود ،وميك ��ن �أن تخت�ص ��ر نف�سه ��ا
بدقائ ��ق حمدودة .باخت�صار مفي ��د ،لي�س هناك متطلبات
حمددة حلدوثها.
بحث بيرت بروك عن املقد�س عميق جدا ب�شكل غري متناهٍ ،
فالأمثل ��ة الت ��ي ا�ستعملها مثل الواقعة ،ارت ��و ،كيننغ هام،
بيكيت ،غروتوف�سكي ،وامل�س ��رح احلي ،مبثابة مراحل ال
�أك�ث�ر وال اقل ،بحيث ن�شعر �أن امل�شروع الذي �سي�صالح به
بروك ،بني الأر�ض وال�سماء ،بني امل�شاهد واملمثل ،وبيننا

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

وبني �أنف�سنا ،وا�سع جدا.
المسرح الخشن

يت�أ�س� ��س امل�س ��رح اخل�ش ��ن عل ��ى الق ��ذارات :وال يق ��ع
بال�ضرورة داخل م�سرح ،و�إمنا داخل العربات ،والناقالت
�أو عل ��ى املن�ص ��ات اخل�شبي ��ة“ .الق ��ذارة والوح�شي ��ة
ظاهرت ��ان طبيعيت ��ان ،والغراب ��ة عم ��ل مف ��رح” .مب ��اذا
يحلم بي�ت�ر بروك على وجه التحدي ��د؟ انه يحلم مب�سرح
�شعب ��ي حقيقي ،يقف �ضد الت�سلط� ،ضد التقليد والفخفخة
والتظاه ��ر ،ويحل ��م بال�س�ي�رك ،والبهلواني ��ة .لكنه يحلم
�أي�ض ��ا بـ”ق�صة احل ��ي الغربي” وم�سرحي ��ة “امللك ابو”.
يحلم �أي�ضا مب�سرح راف�ض.
يف ه ��ذا الف�صل يتح ��دث بروك ع ��ن العالقة ب�ي�ن بري�شت
ف�ص َل ال�ص ��ورة الرمزي ��ة على املنظر
وك ��ورد كريك ال ��ذي َّ
املر�س ��وم للغابة الكامل ��ة ،العتق ��اده �أن التفا�صيل الكثرية
غ�ي�ر �ضرورية وت�ستح ��وذ على اهتمامنا ب�ل�ا فائدة .يف
ح�ي�ن �أن بري�شت مل ي�ستخدم هذه الطريقة يف التعامل مع
املنظ ��ر امل�سرحي فح�سب و�إمن ��ا يطبقها على “عمل املمثل
�أي�ض ��ا عندم ��ا ينظر �إلي ��ه من وجهة نظر املتف ��رج”� .ألغى
بري�ش ��ت العاطف ��ة امل�صطنعة وتط ��ور ال�شخ�صية وتنامي
امل�شاعر لإدراكه �أن ع ��دم �إلغائها �سي�ؤدي �إىل عدم و�ضوح
املغ ��زى ال ��ذي نري ��د �أن ن�صل �إلي ��ه .جاء بري�ش ��ت بفكرة
ب�سيط ��ة مفاده ��ا �أن “الكام ��ل” ال يعني �أن يك ��ون “�شبيها
باحلي ��اة” و”الإحاطة بها من جمي ��ع اجلهات” ،وان على
املمث ��ل �أن يفهم امل�سرحية وان يعرف ماذا تخدم لكي يفهم
اله ��دف احلقيق ��ي م ��ن وراء عر�ضه ��ا وت�أليفه ��ا وعالقته ��ا
بالعامل اخلارجي املتغري.
يحيلن ��ا بروك هنا ،على املث ��ال الأكرث قوة ،وهو �شك�سبري
وم�سرح ��ه ال ��ذي يعت�ب�ر النم ��وذج ال ��ذي ي�ض ��م العنا�صر
الرب�شتي ��ة والبيكيتي ��ة .يلقي بروك ال�ض ��وء ،على بع�ض
الأعم ��ال ال�شك�سبريي ��ة الت ��ي قدمه ��ا ،حمل�ل ً�ا �إياه ��ا وفقا
لتداخله ��ا وتعاقبه ��ا يف املقد� ��س واخل�ش ��ن ،م ��ن ه ��ذه:
م�سرحي ��ة “الكيل بالكيل” التي مل يق ��رر اخلرباء هل هي
كوميدي ��ة �أم ال ،لعدم متثيلها كث�ي�را .هذا الأ�شكال جعلها
من �أكرث م�سرحيات �شك�سب�ي�ر بوحا� ،إذ تك�شف يف �شكلها
وم�ضمونه ��ا ،ع ��ن نوعني م ��ن العنا�صر ،عنا�ص ��ر امل�سرح
املقد� ��س وعنا�ص ��ر امل�س ��رح اخل�ش ��ن .م�سرحي ��ة “هرني
الراب ��ع” الت ��ي تك�شف عن مزيج م ��ن القد�سية واخل�شونة
يف م�شهد احلانة من خالل واقعية النرث و�شعرية الأجزاء
الأخ ��رى ،وم�سرحية “حكاي ��ة ال�شتاء” املق�سم ��ة �أحداثها
ثالث ��ة �أج ��زاء ،وم�سرحي ��ة “امللك لري” الت ��ي ال ميكننا �أن

نراه ��ا ممثلة ك�سرد حكائ ��ي ،لأنها عبارة ع ��ن �شعر �ضخم
ملتح ��م م�صم ��م لدرا�س ��ة حزم ��ة م ��ن العالق ��ات الإن�سانية
املتداخل ��ة الت ��ي تتعاق ��ب وتتعاك� ��س ب�ش ��كل مو�ش ��وري
مث ��ل حزمة لوني ��ة ،وم�سرحية” العا�صف ��ة” التي يختلف
�أمره ��ا ع ��ن باقي �أعم ��ال �شك�سبري ،فهي م ��ن بدايتها حتى
نهايته ��ا تتحرك عرب مواطن روحية ،وفيها ميكن �أن نعرث
عل ��ى الأ�سل ��وب القد�سي ،الكومي ��دي ،واخل�ش ��ن ،بكيفية
ميتافيزيقي ��ة .ون�ست�ش ��ف �أن املقد� ��س واخل�شن يتغذيان
ب�ش ��كل تلقائ ��ي ويوج ��دان يف مناخات طبيعي ��ة ممتزجة
ومتداخلة.
المسرح المباشر

يظل امل�سرح كمكان لي�س كباقي الأمكنة الأخرى ،انه ي�شبه
�إىل ح ��د كبري املكربة التي تك�ب�ر ال�صورة ،لكنه �أي�ضا مثل
العد�س ��ة الب�صرية التي ت�صغره .ان ��ه عامل �صغري ومهدد
ب� ��أن يتقل�ص حجمه �أكرث ف�أكرث .ولك ��ن كيف ال�سبيل الن
جنعله اليوم يعي�ش؟
لرنجع �إىل مو�ضوعنا :ما امل�سرح؟ وما هو هذا “الف�ضاء
اخل ��ايل” ال ��ذي يجب مل� ��ؤه؟ اجل ��واب� ،أن ه ��ذا ال�شيء
ال ��ذي نت�ساءل عنه با�ستمرار ،وال ��ذي ال ّ
يكف عن ت�صديع
ر�ؤو�سن ��ا بالبحث والتدقي ��ق ،ال ي�ستطيع الإن�سان العادي
“�أن يجده يف ال�شارع ،وال يف البيت ،وال يف اخلمارة،
وال م ��ع الأ�صدقاء ،وال على �أريك ��ة الطبيب النف�ساين ،وال
يف الكني�س ��ة ،وال يف ال�سينم ��ا”� .إن امل�س ��رح ف ��ن ي�ؤك ��د
نف�س ��ه “يف احلا�ض ��ر” وهذا م ��ا يجعله مقلق ��ا .فامل�سرح
ه ��و “الرقعة التي تقع فيه ��ا املجابهة احلياتي ��ة� ،إذ يخلق
اجتم ��اع جمموعة كبرية م ��ن النا�س يف م ��كان واحد قوة
كب�ي�رة ،وه ��ي الق ��وة الت ��ي يف احلي ��اة اليومية ل ��كل فرد
والتي ميكن فرزها وا�ستيعابها بو�ضوح».
لأجل بلوغ ه ��ذا الهدف ،يجب �أن يبقى التح�ضري للعر�ض
“مفتوح ��ا” .اختي ��ار املمثل يجب �أن يك ��ون هو �أي�ضا
“مفتوح ��ا” .فبي�ت�ر بروك ،ال يعتق ��د �أن يف �إمكاننا �أن
نع ��رف مقدم ��ا هل هذا املمث ��ل �أو ذاك يليق به ��ذا الدور �أو
ذاك� :أثن ��اء التماري ��ن نكت�شف ��ه ،وه ��ذا يخ�ض ��ع �أي�ض ��ا،
لعالقت ��ه بباق ��ي املمثلني .فاملمثل قب ��ل �أن يكون �شخ�صية
م�سرحي ��ة هو رجل �أو ام ��ر�أة ،وحينما يري ��د �أن يدنو من
ن� ��ص م�سرحي ،ال يدن ��و منه فقط مبا ميتل ��ك من مقومات
مهنت ��ه �أو ب�إميانه بفنه ،و�إمنا مع توتراته ال�شخ�صية ،مع
م�شكالت ��ه التي ميكن �أن تكون عوائ ��ق كثرية مثلما ميكن
�أن تك ��ون عوام ��ل م�ساعدة .يف مثل ه ��ذه احلالة ،ي�صبح
امل�سرح “طريقة يف احلياة».
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غير المسرح الغربي وفتح فضاءه
بيتر بروكّ ...
على التنوع الثقافي
أنيسة مخالدي

ما أطول الرحالت التي قطعها بروك ،الذي رحل
ً
عاما ،وفريقه من الممثلين
في باريس عن 97

ذوي الجنسيات المختلفة والحساسيات الثقافية
المتباينة ،وهم يرتجلون ويقدمون عروضهم في

قلب أفريقيا في قرى مالي ونيجيريا وفي صحاري
الشرق وعلى أطراف أميركا في محميات الهنود

الحمر واألحياء الشعبية لبروكلين والمستشفيات

ودور إيواء المهاجرين وكل مكان ال يصله المسرح.

ألكثر من ثالث سنوات ،في بداية السبعينات ،حاول
بيتر بروك وفرقته توسيع دائرة التفكير في ماهية
ّ
والصلة مع المتفرج
«الفضاء المسرحي المشترك»
وتجنب القطيعة بين المسرح والواقع المعاش.

يقول الناقد المسرحي جون هيلبيرن ،الذي وثق

ً
مبيعا «كانوا
هذه الرحلة في كتاب من أكثر الكتب
يضعون سجادة كل يوم في قرية نائية ويسترجلون

ً
عرضا باستخدام األحذية أو الصندوق .لم يكن هناك
نص أو لغة مشتركة».

ومل تك ��ن هذه �س ��وى حمطة م ��ن بني املحط ��ات الكثرية
التي مي ��زت الإنت ��اج الإبداعي لعم�ل�اق امل�سرح احلديث
بي�ت�ر بروك .فطيلة م�سريت ��ه الفنية حاول بروك جتديد
امل�س ��رح الغرب ��ي من خ�ل�ال تلقيح ��ه بالأ�ش ��كال الثقافية
املتنوع ��ة ال�شرقي ��ة والأفريقي ��ة والأمريكية ،ف ��كان دائم
البح ��ث والرتح ��ال ،وزار كث�ي�ر م ��ن ال ��دول للبحث عن

�أ�صول الفرجة الدرامية وطقو�سها الأنرثوبولوجية.
البداي ��ة كان ��ت من لندن الت ��ي وُلد فيه ��ا الكاتب واملخرج
الربيط ��اين ع ��ام  ،1925حيث ن�ش� ��أ يف �أح�ض ��ان عائلة
يهودي ��ة م ��ن �أ�ص ��ول رو�سي ��ة ،غ�ي�رت ا�سمها م ��ن بريك
�إىل ب ��روك .ومل ��ن كان ي�س�أله عن هويت ��ه اليهودية ،كان
املخرج الربيطاين يجيب ب�أن ��ه ال عالقة تربطه بجذوره
اليهودي ��ة ،وبالعك� ��س ف� ��إن �شع ��وره باالنتم ��اء لعروق ��ه
الرو�سي ��ة ال يحتم ��ل �أي ّ�ش ��ك .زوجت ��ه املمثل ��ة ناتا�ش ��ا
ب ��اري هي الأخرى م ��ن �أ�صول رو�سي ��ة ،و�أول �شيء �ش ّد
انتباه ��ه ح�ي�ن التقاه ��ا عام  1950ه ��و ا�سمه ��ا «ناتا�شا»
متام ًا كبطلة «احلرب وال�سلم» لتول�ستوي ،كما �أن �إيرينا
ابنة بي�ت�ر بروك ُ�سميت كذل ��ك تخلي ��د ًا ل�شخ�صية البنت
ال�صغ ��رى يف م�سرحي ��ة ت�شيك ��وف «الأخ ��وات الثالث».
بيرت ال�ش ��اب �أح � ّ�ب ال�سينما والت�صوير ،لك ��ن العمل يف
املج ��ال ال�سنيمائ ��ي يف بريطاني ��ا م ��ا بع ��د احل ��رب كان
يب ��دو ل ��ه بعيد املنال فاجت ��ه لدرا�س ��ة الأدب الرو�سي يف
جامع ��ة �أوك�سف ��ورد .موهبت ��ه يف الإخ ��راج امل�سرح ��ي
انفج ��رت مبكر ًا ،حي ��ث قام ب�إخ ��راج �أول عمل له وهو ال
يتع ��دى � 22سنة م ��ع «عذاب احلب ال�ضائ ��ع» ثم «روميو
وجوليي ��ت» ل�شك�سبري وهو الكاتب ال ��ذي ت�أثر به بروك
حل� � ّد كبري وكان من �أه ��م م�صادره يف �أعمال ��ه امل�سرحية
طيلة م�شواره الإبداعي.
�سن ��ة عُينّ مدي ��ر ًا لدار الأوب ��را امللكية «كوفن ��ت غاردن»،
لك ��ن �سرعان ما مت �إبعاده عن هذا املن�صب بعد «ف�ضيحة»
ر�سومات �سلفادور دايل الت ��ي و�ضعها بروك كديكورات
مل�سرحي ��ة «�سالومي» لريت�شارد �شرتو�ش .لُ ّقب بـ«الطفل
امل�شاغب» وكان با�ستطاعته املوا�صلة يف العمل بامل�سرح
التج ��اري الإجنلي ��زي بعد �أكرث من �أربع�ي�ن عر�ض ًا ُك ّللت
جميعه ��ا بالنج ��اح واجلوائ ��ز ،وه ��ي الفرتة الت ��ي �أدار
فيه ��ا �أ�سماء المع ��ة من امل�س ��رح العاملي �أمث ��ال �أور�سون
ويل ��ز ولوران� ��س �أولفيي ��ه� ،إال �أن ت�ص ��وّ ره وعالقت ��ه
بامل�س ��رح تغ�ي�رت ،حيث ب ��د�أ يخو�ض جت ��ارب م�سرحية
متمي ��زة �ساهم ��ت يف جتديد وج ��ه امل�س ��رح الغربي �إىل
الأب ��د .ا�ستله ��م �أف ��كاره م ��ن ُرواد الإخ ��راج امل�سرح ��ي
�أمث ��ال غروتوف�سك ��ي �صاحب نظري ��ة «امل�س ��رح الفقري»
لتدري ��ب ممثلي فرقة �شك�سبري عندما قدمت عر�ض «نحن
والوالي ��ات املتح ��دة» يف ال�ستين ��ات وكان العر�ض عم ًال
م�سرحي� � ًا �سيا�سي� � ًا �أثار �ضجّ ��ة �إعالمية �أن ��داك ،كما ت�أثر
بق�سطنطني �ستاني�سالف�سك ��ي والفرن�سي �أنطونان �أرتو
�صاحب نظري ��ة «م�سرح الق�سوة»� ،إ�ضاف ��ة �إىل في�سفولد
الت�ص ��ور البيوميكانيكي الذي يركز
ماي ��ر خولد �صاحب ّ
عل ��ى التجان� ��س اجل�س ��دي والت�صوي ��ري عل ��ى خ�شب ��ة
امل�سرح.
يف ح ��وار م ��ع �صحيفة «لومون ��د» يف نوفم�ب�ر (ت�شرين

الث ��اين) � ،2010ش ��رح ب ��روك كي ��ف بد�أ املل ��ل يجتاحه
بع ��د �سنوات م ��ن العمل يف امل�س ��رح التقليدي ،حيث قال
«بد�أت �أ�س�أم م ��ن ال�صورة التي لطاملا �أحببتها و�أ�صبحت
�أ�شع ��ر �أن قل ��ب امل�سرح ه ��و الإن�س ��ان وبالت ��ايل المُ مثل؛
ول ��ذا فق ��د ب ��د�أت �أهت ��م بتقني ��ات املرتكزة عل ��ى حركات
اجل�س ��د والتنف�س لتمكني املمثل م ��ن �إخراج كل قدراته»،
كم ��ا �أعاد ب ��روك اكت�شاف �أبو الفنون م ��ن خالل تقلي�صه
�إىل العنا�ص ��ر الأ�سا�سي ��ة والأكرث ق ��وة يف الدراما وهي
نظري ��ة «امل�ساح ��ة الفارغة» التي تدع ��و �إىل الرتكيز على
�إلق ��اء املمثل ونب ��ذ �أي ديكور �أو زخرف ��ات �أخرى ،حيث
كت ��ب «ميكنني �أن �آخ ��ذ �أي م�ساحة فارغ ��ة و�أطلق عليها
ا�س ��م امل�س ��رح املجرد ...رج ��ل مي�شي عرب ف�ض ��اء فارغ
بينم ��ا يراقبه �شخ�ص �آخر ،وهذا كل ما هو مطلوب لعمل
م�سرحي».
كم ��ا �شجع التنوع وانفتاح امل�سرح الغربي على الثقافات
الأخ ��رى ،وكان يقول «�إذا كنا نريد التحدث عن الإن�سان،
فال يجب تقلي�ص ��ه �إىل الرجل الأبي�ض الربجوازي الذي
ميث ��ل جمتمعاتن ��ا» .ومع ��روف ع ��ن ب ��روك ا�ستعانت ��ه
مبمثل�ي�ن من خمتلف الآفاق الثقافي ��ة وهو الذي اكت�شف
املمث ��ل املايل باكاري �سنغ ��اري ال ��ذي كان مبثابة ممثله
املف�ض ��ل ،وكان �أول ممثل �أفريقي الأ�صل ين�ضم مل�ؤ�س�سة
«الكوميدي فران�سيز» العريقة.
ب�ي�ن  1955و� 1965أجن ��ز ب ��روك عرو�ض� � ًا م�سرحي ��ة
متمي ��زة �أمث ��ال «تيتو� ��س �أندريكو� ��س» لفرق ��ة �شك�سبري
امللكي ��ة وكان عر�ض� � ًا فري ��د ًا من نوعه لأنه حم ��ل ت�صور ًا
ات�سم بتجري ��ب نظريات �إخراجية معا�صرة تليق
جديد ًا ّ
ب�شخ�صي ��ات �شك�سبري الف ��ذة� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أعمال �أخرى
طبع ��ت الأذه ��ان �أمث ��ال «حل ��م ليل ��ة �صي ��ف» «العا�صفة»
و«�أودي ��ب» .ه ��ذا ،وق ��د ح ّقق ب ��روك �أبحاث� � ًا ودرا�سات
م�سرحي ��ة ع ��دة� ،أهمه ��ا كت ��اب «امل�ساح ��ة الفارغ ��ة» عام
 1968ح ��ول �إ�شكالي ��ات امل�ساحات يف امل�س ��رح و«نقطة
التح ��ول» ع ��ام � 1987أو «الب ��اب املفتوح» ع ��ام ،1993
تبق ��ى فرن�س ��ا الت ��ي التح ��ق به ��ا ب ��روك يف ال�سبعينات
وا�ستق ��ر فيه ��ا �إىل غاي ��ة وفات ��ه يف الث ��اين م ��ن يولي ��و
(مت ��وز) احلايل �أه ��م املحطات يف م�ش ��واره الإبداعي،
حي ��ث ارتبط فيها ا�سمه مب�سرح «يل بوف دي نور» الذي
�أع ��اده �إىل احلي ��اة بع ��د �أن كان مهدد ًا بالغل ��ق و�أدار فيه
عرو�ض ًا متمي ��زة كم�سرحية «الناي ال�سح ��ري» املقتب�سة
م ��ن �أُوبرا موزارت ،و«امللك ل�ي�ر» �أو حتفة «ماهابهاراتا»
م ��ن امللحم ��ة الهندو�سي ��ة والت ��ي ّ
خل�صت اهتم ��ام بروك
بامل�سرح الثقايف الأنرثوبولوجي والذي كان ي�سعى من
خالله �إىل �إيجاد لغة م�سرحية عاملية م�شرتكة.
عن ال�شرق االو�سط
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قراءة في مسرح بيتر بروك
سعاد خليل

إننا نذهب إلي المسرح كي نعثـر علي الحياة ،لكن
تلك الحياة يجب أن تختلف عن الحياة القائمة
خارج المسرح ،إذا على الممثلين إن يتدربوا

ويجتهدوا إلى درجة الرغبة بالتضحية بتدريباتهم
واجتهاداتهم.

بيرت بروك يعترب من �أهم امل�سرحيني يف العامل املعا�صر
فهو ظاهرة متتل ��ك اجلر�أة يف تغيري العر�ض امل�سرحي
و�إلغ ��اء احلواجز ب�ي�ن املمثلني واجلمه ��ور بيرت بروك
امل�سرح ��ي االجنلي ��زي هو م�ش ��روع ببحث ع ��ن �أ�صول
امل�سرح وعالقة املمثل واجلمهور.
بيرت ب ��روك يف �إخراجه امل�سرحي ي�ستن ��د على الإدارة
اجلي ��دة وح�سن الت�ص ��رف ور�سم خطة العم ��ل وقيادة
الفرق ��ة �إىل الطري ��ق ال�صحي ��ح ويعترب الإخ ��راج مهمة
�أ�سا�سي ��ة الن املخ ��رج ه ��و ال ��ذي يغ�ي�ر الن� ��ص الأدبي
ويعطي ��ه الروح واحلياة ،فيج ��ب �إن يطور يف �أ�سلوبه
مبا يتم�شي مع الآلية الإبداعية ،يقول بيرت بروك:
�إن عمل املخرج يتلخ�ص يف الن�ص واجلمهور والفرقة،
فالن� ��ص ه ��و �أ�سا� ��س العمل وعل ��ي املخ ��رج ان يك�شف
�أه ��داف امل�ؤل ��ف ليج�سده ��ا مب ��ا يت ��اح ل ��ه م ��ن و�سائل
فامل�س ��رح يتط ��ور وجغرافيت ��ه تتغري ،لذل ��ك يجب علي
�إن يك ��ون الأ�سلوب الإخراج ��ي �أي�ضا يتطور ويتغري /
ويف كت ��اب بيرت بروك( :النقط ��ة املتحولة) ي�ضع كل
العنا�ص ��ر املختلفة والو�سائل ط ��وع �إرادته :كالأزياء،
والأل ��وان ،واملاكي ��اج والأ�ض ��واء �إ�ضاف ��ة �إيل الأداء
والن�ص فعل ��ي املخرج �إن يلتفت �إليه ��ا جميعا وي�ضمها
�إيل بع�ضه ��ا خللق لغ ��ة �أخراجيه خا�ص ��ة يكون للممثل
فيه ��ا ا�سم ��ا هاما كم ��ا لباق ��ي عنا�صر النحو ك ��ي يكتب
املعن ��ي� ،إن هذا هو مفهوم امل�سرح ال ��ذي يعني امل�سرح
يف �أق�صي درجات تطوره.
ي ��ري بيرت بروك �إن االعتقاد ب ��ان امل�سرح يجب �إن يبد�أ
م ��ن املن�صة والديكور والأ�ضواء واملو�سيقي ،هذا خط�أ
�إن عم ��ل امل�س ��رح يحت ��اج �إيل �شيء واحد ه ��و العن�صر
الب�ش ��ري �إن بروك حقق درا�س ��ات يف امل�سرح الرو�سي
واملك�سيك ��ي والأمريكي والأمل ��اين ،بروك ي�صر علي اال
يك ��ون امل�سرح غبيا وال يج ��ب ن يكون تقليديا بل يجب
�إن يكون فجائيا� ،إن امل�سرح يقود �إيل احلقيقة من خالل
املفاج�أة عرب الإث ��ارة من خالل املتعة يف امل�سرح يجعل
املا�ضي وامل�ستقبل جزء من احلا�ضر ،فهو يلغي امل�سافة
القائمة بينه وما هو بعيد.
ويف كتابه الباب املفت ��وح يعرج علي التجريب :يقول
�إن التجري ��ب ملج ��رد التجري ��ب الفو�ض ��وي يتوا�ص ��ل
ب�شكل غام�ض دون �إن ي�صل �إيل نتيجة منطقية انطالقا
م ��ن مبد�أ الفو�ضى ال�شاملة ال ميك ��ن �إن تكون مفيدة �إال
�إذا كان ��ت تق ��ود �إيل نظام ما ،ومن اج ��ل ذلك يجب علي
املخ ��رج �إن يك ��ون لديه ح� ��س باطني ع ��دمي ال�شكل� ،أي
ق ��وة حمددة (�إن �أكرث م ��ا يحتاجه املخرج لتطوير عمله
ه ��و ح� ��س الإ�صغاء ،يج ��ب �إن تكون خطوت ��ه منطقية،

الو�ض ��وح وال�صف ��اء وال�سرع ��ة والنط ��ق والطاق ��ة
واملو�سيق ��ي والإيقاع ،والتعود كل هذه الأ�شياء حتتاج
�إيل مراقب ��ة ب�ش ��كل �ص ��ارم وح ��ريف وعمل ��ي وال مكان
للح�ي�رة فهذا ما يجعل التجري ��ب عمليه من التخبط بل
عميلة منو وهذا هو ال�سر.
كتاب الباب املفتوح هو فيه ال�سرية الذاتية لبيرت بروك
وكذل ��ك التفا�صيل ال�ضرورية لإجن ��اح العمل امل�سرحي
وحتديد م�ستواه الفني والإبداعي.
من �أ�شه ��ر الأعمال ل�ب�روك ملحمة املهابهارات ��ا الهندية
و�أبرزه ��ا فني ��ا الت ��ي �أخرجه ��ا �سن ��ة  1987وه ��ي عن
املثيولوجي ��ا الهندي ��ة والت ��ي واجه ��ة عن ��د �إخراجه ��ا
عا�صف ��ة من االحتجاج ��ات حيث اتهم من رج ��ال الدين
الهنود واتهم باالفرتا�ضية.
يق ��ول بي�ت�ر ب ��روك :علينا �إن نق ��وم بعم ��ل ي�شبه وخز
الب�ش ��ر بالإب ��ر �إن مي�ل�اد احل ��دث وانبثاق ال�ش ��كل هما
عن�ص ��ران جوهري ��ان لبنية �أي عمل م�سرح ��ي بالتناغم
الهرم ��وين واال�ستجاب ��ة لبع�ضه ��م يح ��ددان وح ��دة
العنا�ص ��ر الفني ��ة والفل�سفي ��ة والتقني ��ة للفك ��رة امل ��راد
عر�ضه ��ا علي اخل�شب ��ة فهاتان كانت ��ا مو�ضوعا جتارب
و�أبح ��اث  -بيرت بروك وقد ب�ي�ن حلولها من خالل كتبه
الثالث ��ة :امل�ساح ��ة الفارغ ��ة ونقط ��ة التح ��ول والباب
املفتوح.
ي ��رى بي�ت�ر ب ��روك �إن �أه ��م عنا�ص ��ر جت�سي ��د العر� ��ض
امل�سرح ��ي لي�س فقط بال�ش ��كل بل ع�ب�ر التمرينات علي
اخل�شب ��ة ويعرب �إيل ال�ضفة االخ ��ري وهي القاعة حيث
اجلمهور لكي ي�ستكمل تكوينه عرب التفاعل بني املتلقي
واملمث ��ل والطاق ��ة امل�سرحية ه ��ذا التفاع ��ل يف�ضي �إيل
نتائج علمية لعملية اخرتاق .ولأجل العثور علي حدث
حقيقي يعتق ��د بروك ال يكفي �إن يك ��ون احلدث حماكيا
كما يجري يف احلياة حيث الكثري من الأحداث تتوقف
عن �إن تك ��ون حقيقية لذلك ابتكر ب ��روك م�صطلح ا�سما

امل�سرح امليت �أي الالحدث.
من خ�ل�ال �أعمال برت ب ��روك جند ت�أث�ي�ره الكبري بكثري
م ��ن رواج الإخ ��راج امل�سرح ��ي �أمثال املخ ��رج لرو�سي
�ستا�سالفك ��ي وكذل ��ك املخرج الفرن�س ��ي انطونان ارطو
�صاح ��ب النظري ��ة م�س ��رح الق�س ��وة وف�سفولوما برتو
مول ��د �صاحب الت�صور اجليوميكانيكي وال�شكالين يف
امل�س ��رح وكذلك امل�سرح ��ي امللحمي لبرتتول ��د بريخت.
�أي�ضا نظري ��ة امل�سرح الفقري بكرثوف�سكي التي ا�ستعان
بها يف تدريب ممثلي فرقة م�سرح �شك�سبري.
ق ��دم بيرت ب ��روك جت ��ارب عدي ��دة يف مدر�س ��ة الق�سوة
النطونان ارطو حيث قدم خم�س م�سرحيات علي �ضوء
ه ��ذه النظرية م ��ا ب�ي�ن �سن ��وات  1955و� 1965أجنز
بتري بروك جمموعة من امل�سرحيات.
�إن م�س ��رح بي�ت�ر ب ��روك يعتمد عل ��ي طريق ��ة اخراحية
متث ��ل تقني ��ات لأ�س�ل�اف م ��ن املخرج�ي�ن القدام ��ى معا
ا�ستيع ��اب ت�ص ��ورات املعا�صري ��ن كذل ��ك ف ��ان الطريقة
املريا�ستيني ��ة عند بروك ت�صف بكونها منهجية تلفيقية
تعتم علي اجتهاد الآخرين وكذلك ت�ستند علي التجريب
النظ ��ري والتطبيقي لكل الآراء الدرامية املعرو�ضة يف
الريربوتار امل�سرحي والإخراجي القدمي واملعا�صر
�إن منهجي ��ة بي�ت�ر ب ��روك الإخراجي ��ة ت�ستن ��د �إيل عدة
مبادئ وايل املرتكزات امليزان�سينية مثل:
ـ� �ـ االعتماد عل ��ي اال�ستماع اجلماعي النتق ��اء من يدخله
�إيل معمل ��ه التجريب ��ي .يكتف ��ي بع ��دد م ��ن املمثل�ي�ن ال
يتجاوز اثني ع�شر ممثال.
ـ� �ـ املزاوج ��ة ب�ي�ن طريق ��ة �ستا�سالف�سك ��ي ونظري ��ات
املدار�س االجنليزية يف جمال تدريب املمثلني.
ـ� �ـ تبن ��ي طريق ��ة االرجت ��ال �أمل�شه ��دي الختي ��ار �أف�ض ��ل
املمثلني لدعم م�سرحه التجريبي.
ـ� �ـ الدخ ��ول يف تدريب ��ات وبروفات �شاقة مل ��دة تزيد عن
ثالث �شهور.

ــ تدريب املمثلني علي الكلمة ال�صرخة والكلمة ال�صدمة.
الن الكلمة جزء من احلركة.
ـ� �ـ اخلروج م ��ن منه ��ج الأداء النف�سي الطبيع ��ي كما هو
معروف لدي �ستان�سالف�سكي نحو متثيل لغة الأ�صوات
و�إ�ش ��ارات واحلركات امل�ستوحاة م ��ن م�سرح انطونان
ارطو.
ـ� �ـ اكت�ش ��اف �أ�صوات من املمثل دون اللج ��وء �إيل كلمات
اللغ ��ة وتعني انه يعود �إيل لغة الإن�سان والبدائي ولغة
احليوان.
ـ� �ـ مطالب ��ة املمثل�ي�ن براوي ��ة الن� ��ص بالأ�ص ��وات دون
اال�ستعانة ب�ألفاظ اللغة
ـ� �ـ تكوين معج ��م متثيل ��ي وتدريبي خا� ��ص بالأ�صوات
واملوا�صفات
ـ� �ـ اعتماده يف اجناز عرو�ض ��ه امل�سرحية علي �إح�سا�سه
الداخلي.
كما مي ��ز بروك بني امل�س ��رح الغربي وامل�س ��رح الثقايف
واللغ ��ة امل�سرحية العاملي ��ة امل�شرتكة وما ب�ي�ن امل�ساحة
امليت ��ة امل�ساحة احلية وبني امل�ساح ��ة الوظيفية والغري
وطيفي ��ة ،وبني امل�ساحة التقليدي ��ة وامل�ساحة اجلديدة،
وبني امل�ساحة الباردة امل�ساحة الدافئة ن وبني امل�ساحة
اجليدة وامل�ساحة الرديئة.
بي�ت�ر بروكك من �أه ��م املخرجني الذي ��ن حاولوا جتديد
امل�س ��رح الغربي من خالل تلقيح ��ه بالأ�شكال الفرجوية
الثقافي ��ة وال�شرقي ��ة والأمريكية والأفريقي ��ة فقد تنوع
منهجه بالتنوع النظ ��ري واملدر�سي حتى �سمي منهجه
ميزاني�سن ��ي باملنه ��ج التلفيق ��ي لأن ��ه يجم ��ع مناهج ��ه
يف عرو�ض ��ه ب�ي�ن ع ��دة تقني ��ات وت�ص ��ورات �إخراجية
لل ��ذي �سبق ��وه م ��ن املخرج�ي�ن العظ ��ام ومل ينغل ��ق عن
امل�سرح الغربي بل اهت ��م �أي�ضا بامل�سرح ال�شرقي القائم
عل ��ي الطقو� ��س الديني ��ة وامل�سرحي ��ة وامليتافيزيقي ��ة
والفانتا�ستيك.

