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في اوائل عام 1958 كنت اخطو خطواتي االولى الى 
مسرح برشت )البرلينر انسامبل(.. اقف امامه متهيبا 

حذرا، فلم اكن اعرف عنه شيئا ما خال كلمات وآراء 
عابرة تكتب ضمن بحوث طويلة ومسهبة، بحيث يصبح 

الحديث عن )برشت( او مسرحه امرا ثانويا ال يهتم به 
وال يلفت النظر اليه.. وكنت ارقب حماس المشاهدين 
في برلين وفي خارج برلين وهم يتحدثون عن برشت 

ومسرحه، والمس حماسهم الحار لمشاهدة مسرحياته، 
حتى انك تضيق احيانا لكثرة ما تحاول وتحاول حضور 

العرض المسرحي فال يكون امامك مجاٌل.

كن���ت – رغم هذا التهيب- اندف���ع بحما�س غريب من اجل ان 
اخ���رق هذا ال�ض���ور الفني ال�ضخ���م، وان ادخ���ل رحاب هذا 
املعبد الوا�ض���ع االرجاء وان ا�ضع خط���وات جديدة تقودين 
اىل التع���رف على مالمح وابعاد مدر�ض���ة م�ضرحية معا�ضرة 
غريت مفاهيم امل�ضرح التقليدي وهزت املجتمع بعنف واتت 
م���ن خ���الل روؤى بر�ض���ت اجلدي���دة، مبفاهيم اث���ارت اهتمام 
امل�ض���رحيني م���ن جهة وم�ض���اهدي امل�ض���رح من جه���ة اخرى. 
وبحثت عن ال�ض���بيل. فلم يكن امامي اال �ضخ�ض���ية واحدة.. 
ه���ي الوحيدة التي ت�ض���تطيع ان تزيل عن���ي خماوف احلذر 
والتهي���ب، ان ارادت ذل���ك وان اقتنع���ت بج���دوى ف�ض���ويل 
واهتمام���ي احلار هذا.. كانت )هيلينا فاي���كل( هي الوحيدة 
الق���ادرة على ذل���ك، فق���د كانت هي م�ض���رح بر�ض���ت بتاريخه 
وابع���اده وقيم���ه امل�ض���رحية.. ولك���ن.. كي���ف ال�ض���بيل اىل 
)هيلينا فايكل( قد ي�ض���تيطع املرء لقاء اي �ضخ�ضية �ضيا�ضية 
او اجتماعية يف املانيا الدميقراطية ب�ض���هولة وي�ض���ر.. لكن 
)هيلين���ا فاي���كل( تعني �ض���يئا اآخ���ر يف املاني���ا الدميقراطية 

وتعني قيمة اخرى يف امل�ضرح االملاين..
ووق���ت ه���ذه الفنانة لي����س من االت�ض���اع بحيث ت�ض���تمع اىل 
ف�ض���ول م���ن جاء يبح���ث عن م�ض���رح ال يع���رف عنه �ض���يئا.. 
ومدر�ض���ة م�ض���رحية مل ي�ض���بق ل���ه التع���رف عل���ى اولياتها.. 
ومل يلفن���ي الياأ����س.. حاول���ت وح���اول مع���ي امل�ض���وؤولون 
الذي���ن كان���وا يعينونني على االقراب الطبيعي من م�ض���رح 
)الربليرن ان�ضامبل( و�ضاهدت اول م�ضرحية يف هذا امل�ضرح 
العتيد )خوف وبوؤ�س الرايخ الثالث( وكان ل� )هيلينا فايكل( 
ن�ض���يب يف هذه امل�ض���رحية حيث مثلت يف لوحة واحدة من 
لوحات هذه امل�ض���رحية ومل يكن امام )هيلينا فايكل( املمثلة 
اال ان جتل����س عل���ى كر�ض���ي، وتتح���دث بالتلف���ون، ومل يكن 
مبقدوري اال ان ا�ضحر كاملاأخوذ امام االداء الفذ الذي قدمته 
فايكل وكان علي اي�ض���ا ان ام�ضح من ذهني كل ما تعلمته من 
اوليات التمثيل ومبادئ االخراج ال�ضاذجة.. وان ازداد عزما 

وا�ضرارا على لقاء هذه الفنانة الكبرية..
اللقاء االول

�ضاألتني:
ملاذا تريد التعرف على م�ضرح بر�ضت؟

قلت:
وجديد.. تقدمي  م�ضرح  – النه 

قالت:
و�ضيا�ضي:

قلت:
– بال�ضبط.

قالت:
هل متار�س ال�ضيا�ضة؟

قلت:
– ال�ضيا�ض���ة ج���زء من حياتن���ا، والفن البد وان ي�ض���مل كل 

جماالت احلياة.
قالت:

هيا لنتغدى. �ضاأدعوك على غداء يف مطعم امل�ضرح.
مل اأُ�ض���دق ه���ذا اللق���اء. كنت اخاف���ه وكنت اأُح���اذر ان ينزلق 

ل�ضاين امام هذه ال�ضيدة الفنانة..
وكانت معاونتي يف الرجمة اكرث تهيبا مني.. وعلى مائدة 
الغداء.. حتولت )هيلينا فايكل( اىل )ام( جمرد ام.. عرفتني 

باأبنتها )بربارا( وقالت يل:
ماذا يعمل ابوك؟

قلت: متوفى.
قالت: وامك؟

قلت: متوفاة اي�ضا.
قال���ت: ال تهت���م �ض���اأكون ان���ا ام���ك. امل ت�ض���مع ب���االم كوراج 
وابنائها ال�ض���بعة.. �ض���تكون الثامن.. وكن بعيدا عن احداث 

امل�ضرحية، يجب ان تظل حيا لتن�ضط يف م�ضرح بالدك..
ومن���ذ تل���ك ال�ض���اعات.. ا�ض���بحت وكاأنن���ي م���ن ا�ض���رة هذا 
امل�ض���رح، لقد منحت حق ح�ض���ور )الربوف���ات( ومنحت حق 
مقابل���ة املخرجني وال�ضخ�ض���يات الفنية االخ���رى والتحدث 
معهم. وع�ض���ت اياما �ض���عيدة ال تعادلها اي���ام اخرى.. وكنت 
اراه، وابال���غ  ال���ذي  الكث���ري اجلدي���د  ارك����س الهث���ا وراء 
يف ط���رح اال�ض���ئلة االم���ر ال���ذي كان يب���دو احيانا �ض���اذجا! 
ام���ام ال�ضخ�ض���يات الفنية التي التق���ي بها، وكان���ت )هيلينا 
فاي���كل( تدعوين اىل احلما����س اكرث واكرث، ف���اأزداد اعجابا 
به���ا، وارى م���ن خاللها كل تاريخ ون�ض���ال زوجه���ا )برتولد 
بر�ض���ت( وم�ض���رحه الرائد، ذلك امل�ض���رح ال���ذي متخ�س عرب 
ال�ض���راع الطبق���ي يف الن�ض���ال االول م���ن القرن الع�ض���رين، 
والذي بلور فيه بر�ض���ت طريقة يف امل�ضرح تثري عند املتفرج 
دواف���ع وق���درات على تغيري الواق���ع ولهذا ال�ض���بب كان البد 
م���ن تغيري امل�ض���رح – كما تق���ول فايكل – فعندما ب���داأ البناء 
املادي والفكري للم�ض���ارح بعد اندحار الفا�ضية �ضاغ بر�ضت 
م�ضاريعه اخلا�ضة وطرح م�ضرحياته الكبرية، والتي مل يكن 

بع�ضها قد مت عر�ضه.
لقد طرح بر�ضت مبادئه اال�ضا�ضية يف امل�ضرح على ال�ضعيدين 
النظ���ري والعمل���ي، وبه���ذا انتق���ل – وف���ق تخطي���ط منظ���م 
ومدرو�س – اىل املرحلة املهمة، مرحلة التطبيق، متخذا من 
فرقته وم�ض���رحها، ومبعاونة �ض���ريكة حياته )هيلينا فايكل( 
م�ض���نعا فني���ا ملمار�ض���ة جتاربه وتطبي���ق نظريات���ه وبلورة 
خربات���ه يف ظروف اجتماعية نا�ض���ل ه���و وزوجته وفرقته 
امل�ضرحية من اجل ار�ضائها. لقد دعا بر�ضت اىل تطوير فنني: 
)ف���ن التمثيل( و)فن امل�ض���اهدة( ففي م�ض���رحه امللحمي الذي 
بل���وره يف نهاية الع�ض���رينات، عم���د بر�ض���ت اىل )التغريب( 
تغري���ب العمل امل�ض���رحي، ليتخذ موقفا نقدي���ا وايجابيا من 
قب���ل املمثل���ني وامل�ض���اهدين. فه���دف )التغري���ب( ه���و متكني 
امل�ض���اهد من ممار�ض���ة النق���د املثمر وفق موق���ف اجتماعي.. 
ولكي يتوف���ر التغريب كما يقول بر�ض���ت: )يجب على املمثل 
ان يرف�س الو�ض���ائل الت���ي ميثلها املمثل.. وعل���ى املمثل يف 
ه���ذه احلال���ة اال يقع هو كذل���ك يف غيبوبة ال�ضخ�ض���ية التي 

يقوم بتمثيلها).
والتغري���ب ال يث���ري النقد االيجابي يف ذهن ونف�س امل�ض���اهد 
اال ع���ن طريق دق���ة املالحظة واالتقان الع���ايل، عند ذاك فقط 
يتح���ول التغري���ب اىل عملي���ة فني���ة واىل ينب���وع لل�ض���رور. 

فالتعليم يف امل�ضرح ممكن حيث تكون الت�ضلية ممكنة.
يجب ان يثري امل�ضرح الرغبة يف نفو�س امل�ضاهدين ليتعرفوا 
على الواقع من دون حاجة اىل تقدمي �ضور كثرية عنه. على 
امل�ض���رح توفري متعة االح�ض���ا�س بتغيري هذا الواقع. ويجب 
اال يكتف���ي امل�ض���اهدون مبج���رد التفرج على م�ض���هد )حترير 
بروميثو�س( من اغالله، بل ان يح�ضوا بالرغبة يف حتريره!

كانت )هيلينا فايكل( متحم�ضة الأفكار بر�ضت، هي �ضدى هذه 
االفكار وامتداد لها.. بل كانت حتر�س عليها اىل حد التفاين 
من اجلها. فقد تعرفت على بر�ضت منذ عام )1924 – 1925( 
ح���ني عملت يف امل�ض���رح االملاين بربلني وقام���ت بتمثيل دور 
)ليوكودي���ا بيكبي���ك( يف م�ض���رحية )الرج���ل رجل( لرب�ض���ت 
ع���ام 1927 وه���و اول دور لها يف م�ض���رحية من م�ض���رحيات 

بر�ضت.. ثم تزوجت منه عام 1929.
ول���دت )هيلين���ا فاي���كل( يف 1900/5/12 يف مدين���ة فيينا. 
وقد در�ض���ت يف املدر�ض���ة االبتدائية منذ ع���ام 1907.. انهت 
الدرا�ض���ة الثانوية عام 1918 حيث التحق���ت مبعهد التمثيل 
يف العام نف�ضه بالرغم من معار�ضة والديها ال�ضديدة لرغبتها 
هذه، وتتلمذت على يد اال�ض���تاذ )اآرثو هولت�س( انتقلت بعد 
ذل���ك اىل فرانكف���ورت حيث التحقت بامل�ض���رح احلديث الذي 

كان يديره )اآرثر هيلمر)..
وقام���ت هن���اك بتمثي���ل العدي���د م���ن االدوار كان اهمها دور 
)ماري���ا( يف م�ض���رحية )فويزي���ك( تاألي���ف )جورج بو�ض���رن( 
واخ���راج )اآرثر هيلمر(. ويف عام 1922 انتقلت اىل برلني.. 
وم�ض���ارح اخرى حتى ا�ض���تقرت يف عام 1925 يف امل�ض���رح 

االأملاين.
كانت رفق���ة )هيلينا فاي���كل( لزوجها )برتولد بر�ض���ت( رفقة 
ن�ضال مرير وطويل، ففي �ضباط عام 1933 هاجرت معه اىل 
ب���راغ ومنها اىل فيين���ا، ثم باري�س ف�ضوي�ض���را، وبعدها اىل 
الدمنارك. ويف خريف عام 1933 �ض���افرا اىل مو�ضكو. ويف 
عام 1939 انتقال اىل �ض���توكهومل ثم فنلندا. ويف عام 1941 
قام���ا برحلة خالل االحتاد ال�ض���وفياتي.. ث���م قاما برحلة اىل 
امري���كا.. كانت )هيلينا فايكل( تقوم باعطاء درو�س خا�ض���ة 
يف التمثي���ل هن���اك.. ويف ع���ام 1947 انتق���ال اىل باري�س ثم 
�ضوي�ض���را ثم عادا ع���ام 1948 اىل برلني.. ويف �ض���هر ايلول 
ع���ام 1949 مت افتت���اح م�ض���رح )برلي���رن ان�ض���امبل( ب���اأدارة 
)هيلينا فايكل( وكان )برتولد بر�ضت( املدير الفني للم�ضرح.

اللقاء الثاين
قالت:

قبل ع�ضر �ضنوات كنت هنا اإذًا!
قلت:

– نعم:
قالت:

انا اتذكر ه���ذا اللقاء ولكنني كما ترى قد كربت. وانت؟ ماذا 
تقدم الأبناء بلدك؟

قلت:
وجيدا. خريا  اعتقده  عطاء  – كل 

قالت:
وما راأيك بهذا االحتفال؟

قلت:
– انه رائع. وقد اعاد ايل حديثا ق�ضريا جرى بيني وبينك 

عن م�ضرح بر�ضت ال�ضيا�ضي.
قالت:

طبعا انه م�ض���رح �ضيا�ضي، واحتفالنا حتت �ض���عار ال�ضيا�ضة 
يف م�ض���رح بر�ضت. كان هذا اللقاء يف العا�ضر من �ضباط عام 
1968.. يف االحتف���ال ال���ذي ج���رى بربلني مبنا�ض���بة مرور 

�ضبعني عاما على والدة الكاتب امل�ضرحي )برتولد بر�ضت).
يف ذل���ك الي���وم قدم م�ض���رح )الربليرن ان�ض���امبل( م�ض���رحية 
)االأم( املقتب�ض���ة عن ق�ضة مك�ضيم غوركي املعروفة، وقد اعاد 
بر�ض���ت كتابتها عام 1932.. وقدمه���ا الأول مرة عام 1933.. 

ثم منعت وظلت تقدم قراءة يف حلقات �ضبه �ضرية.
ت���دور اح���داث )االأم( عن���د غورك���ي ب���ني ع���ام 1901 وع���ام 
1905 بينم���ا تدور احداث م�ض���رحية بر�ض���ت بني عام 1901 

و1917..
كت���ب غورك���ي ق�ض���ته قب���ل ث���ورة اكتوب���ر وكت���ب بر�ض���ت 
م�ض���رحيته بعد الثورة بخم�ضة ع�ض���ر عاما. فالنظرة تختلف 

والو�ضع االجتماعي كان قد تغري يف االحتاد ال�ضوفييتي.
اعتمد بر�ضت يف امل�ض���رحية على التطور الفكري عند )االأم( 
خمت�ضرا مدة التحول هذه وجمتازا احداثا كثرية من خالل 

اغاين املجموعة التي تقدم بني امل�ضاهدين.
عر�س م�ضرحية )االأم( كان تكرميا فنيا الأ�ضرة بر�ضت نف�ضها 
فق���د مثل���ت دور البطول���ة فيه���ا )هيلين���ا فايكل( و�ض���اركتها 

)بربارا( بنت بر�ضت وبنتها.
قلت ل� )هيلينا فايكل(:

اعتقد ان  دقائق وال  لك طيلة ع�ض���ر  – لقد �ض���فق اجلمهور 
م�ضرحية اخرى او موقفا كهذا املوقف او ممثلة مثلك قوبلت 
به���ذه احلفاوة يف ليلة ميالد زوج���ك الفنان العظيم )برتولد 

بر�ضت(.
قالت:

– لق���د بكي���ت وانا اخ���رج للجمهور اكرث من ع�ض���ر مرات. 
مل اتع���ود البكاء حني ي�ض���فق يل اجلمهور. هذه املرة بكيت، 

متنيت ان يكون بر�ضت معي!
لقد �ضاركت )هيلينا فايكل( بر�ضت كفاحه ون�ضاله الطويلني 
و�ض���اركته عط���اءه امل�ض���رحي ال���رث.. لق���د مثلت ل���ه اكرث من 

م�ضرحية وم�ضرحية، فمن ادوارها:
– احد املحر�ض���ني يف م�ضرحية )االقدام على عمل(، اخراج 

)�ضالتان دودوف(، عام 1930.
)بيالجي���ه فال�ض���وفا( يف م�ض���رحية )االأم(، اخ���راج )اميي���ل 

يوري(، عام 1932.
( ال�ضيدة لوكريندل( يف م�ضرحية )القدي�ضة يوحنا(، اخراج 

الفريد براون، عام 1932.
)تريي���زا جرار( يف م�ض���رحية )بن���ادق االم ج���رار(، اخراج 
)�ض���التان دودوف( حيث قدم���ت اىل جمموعة من املهاجرين 

االملان يف باري�س عام 1937.
)يودي���ت ك������اي���ت( يف م�ض���رحية )بوؤ����س و�ض���قاء الراي���خ 

الثالث(، اخراج )�ضالتان دودوف( اي�ضا، عام 1938.
)انتيجون���ا( يف م�ض���رحية )انتيجون���ا(، اخ���راج )برتول���د 

بر�ضت وكا�ضبار ينهري(، عام 1949 يف �ضوي�ضرا.
)اآنا فريلنج( يف م�ضرحية )االم ال�ضجاعة واطفالها(، اخراج 

)برتولد بر�ضت وايري�س اينجل(، عام 1949.
الطبا�ض���ري  )دائ���رة  م�ض���رحة  يف  فال�ض���وفا(  بيالجي���ه   )

القوقازية( اخراج )برتولد بر�ضت(.
)م���دام �ض���وبيه( يف م�ض���رحية )ق�ض���ة �ض���يمون مار�ض���ارد(، 

اخراج )مانغريد كارغه(، عام 1968.
ع���ن  املقتب�ض���ة  )كوري���والن(  م�ض���رحية  يف  )فولومين���ا( 

�ضك�ضبري، اخراج )مانغريد فيكفرت(.
لكت���اب  كث���رية  م�ض���رحيات  فاي���كل(  )هيلين���ا  مثل���ت  وق���د 
م�ض���رحيني اآخري���ن، لكنها ظلت يف كل اعماله���ا توؤمن اميانا 
عميق���ا بروح بر�ض���ت الفني���ة وباال�ض����س املتينة الت���ي ثبتها 
بر�ض���ت يف م�ضرحه كمنطلق وا�ض���ح لكل عمل يقدمه م�ضرح 
)الربلي���رن ان�ض���امبل(. وكانت )هيلينا فاي���كل( حتر�س على 
بر�ضت ومدر�ض���ته اىل درجة التزمت والكفاح املرير �ضد من 
يحاول اخلروج عليها. ومن هنا جاء موقف عدد من ال�ضباب 
العاملني يف م�ض���رحها، موقف الراغ���ب يف تطوير بع�س ما 
جاء به بر�ض���ت.. وكانت )هيلينا فاي���كل( تعترب ذلك انحرافا 
منهم، بينما كانوا يعتربون موقفها منهم جمودا، ويرون يف 
�ضيا�ض���تها تقوقعا �ض���يوؤدي بالتايل اىل حتويل تراث بر�ضت 
وم�ضرحياته اىل )متحف( م�ضرحي ال اقل وال اكرث.. ودارت 
نقا�ض���ات طويل���ة، وطرح���ت اآراء كث���رية �ض���اهمت )هيلين���ا 
فاي���كل( فيه���ا، لكن االم���ر ظ���ل قي���د املن������اق�ض���ات االيجابية 
البناءه. فكل ما يطور م�ض���رح بر�ض���ت ويغنيه هدف ال ميكن 
ل���� )هيلين���ا فايكل( ان تق���ف يف وجهه فهي ان حر�ض���ت على 
بر�ض���ت ومدر�ض���ته، فاأنها حتر�س على جزء كبري من حياتها 
امل�ض���رحية معه.. ع���رب �ض���ن���������وات طوال ب���داأت عام 1924 
وانتهت عام 1956 حني فارق بر�ض���ت احلياة.. ثم وا�ض���لت 
مع فرقته م�ض��������رية بر�ضت حتى فارقتها احلياة يف ال�ضاد�س 
من �ض���هر ايار عام 1971.. حيث فقد امل�ض����������رح العاملي اكرب 
ممثل���ة فيه، وفق���د امل�ض�������������رح االمل���اين فنان���ة عبقرية واما 

طامل��������ا ابكت وا�ضح�كت اكرث من جيل وجيل.
عن جملة الفنون امل�سرحية 2016

يوسف العاني

حكايتي مع مسرح برشت
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د. سعد عزيز عبد الصاحب

عادل حبه

اال  بريخ����ت  الع����راق  يف  بامل�ض����رح  املعني����ون  يع����رف  مل 
متاأخ����رًا. ففي اوائل اخلم�ض����ينيات حمل امل�ض����رحي البارز 
جا�ض����م العب����ودي وزوجته الفا�ض����لة االمريكي����ة مارغريت 
العبودي بعد عودتهم من الواليات املتحدة مالمح امل�ض����رح 
االنطباعي ومدر�ض����ة �ضتاني�ضالف�ض����كي بالذات ومل يقدموا 
م�ض����رح بريخت اىل اجلمهور العراقي. لقد ار�ض����ى جا�ض����م 
العبودي امل�ض����رح العراقي على ا�ض�����س علمي����ة حديثة، كما 
قامت ال�ض����يدة الفا�ض����لة مارغريت بتدري�س ا�ض�����س املكياج 
امل�ض����رحي العلمي وتتلمذ على يدها الكث����ري من طلبة معهد 
الفن����ون اجلميلة ومنهم امل�ض����رحي عبدالل����ه حبه. ولكن يف 
منت�ض����ف اخلم�ض����ينيات ب����داأ املهتمون بامل�ض����رح ق����راءة ما 
يكت����ب عن بريخت يف �ض����حف عربي����ة وعراقي����ة. فقد كتب 
الر�ض����ام وامل�ض����رحي وال�ض����حفي عبدالله حبه يف منت�ضف 
اخلم�ض����ينيات م����ن الق����رن املا�ض����ي اول مقالة ع����ن بريخت 
يف جملة ال�ض����ينما التي كان ي�ض����درها املخرج ال�ض����ينمائي 
كامران ح�ض����ني وهو نف�ض����ه خمرج الفلم العراقي ال�ض����هري 
»�ض����عيد افن����دي« الذي ق����ام ببطولت����ه كل من الفن����ان القدير 
يو�ض����ف الع����اين والفنان الرائ����ع عبد الواحد ط����ه والفنانة 
املوهوب����ة ناه����دة الرم����اح. وبع����د ع����ودة الفن����ان الراح����ل 

ابراهي����م جالل من الواليات املتحدة يف اوائل ال�ض����تينيات 
م����ن القرن املا�ض����ي، عم����ل عل����ى ادراج م�ض����رح بريخت يف 
مادة االخ����راج يف معهد الفنون اجلميل����ة ويف االكادميية. 
بريخ����ت يف  مدر�ض����ة  ج����الل  ابراهي����م  املرح����وم  واعتم����د 
اال�ض����لوب التقني واعتم����د الواقعية امللحمية �ض����من نظرة 
فل�ضفية مع ا�ضافة عنا�ضر وت�ضكيالت من رق�س ومو�ضيقى 
يف االخراج. اال ان القمع ال�ضيا�ض����ي مل يدع الفنان ابراهيم 
جالل حتقيق م�ض����روعه بذريعة مارك�ض����ية ه����ذا املنهج. لقد 
عم����ل ابراهيم جالل على هذا املنهج عند اخراجه مل�ض����رحية 
»م�ض����رع كليوبات����را« الحمد �ض����وقي و »ماكبث« ل�ضك�ض����بري 
و »كاليغ����وال« لكام����و و »فواني�����س« لطه �ض����امل. لق����د تكللت 
جه����ود ابراهي����م ج����الل يف النج����اح يف النهاي����ة عندما قام 
باإخراج م�ضرحية »البيك وال�ضائق«، املقتب�ضة من م�ضرحية 
بريخ����ت »بونتيال وتابعه مات����ي«، والتي جرى تعريقها من 
قبل ال�ض����اعر وال�ضنياري�ضت �ض����ادق ال�ضائغ. وقد مثل دور 
بونتيال املمثل القدير يو�ضف العاين ومثل دور ماتي املمثل 
البارع قا�ض����م حمم����د. ان هذه امل�ض����رحية يف احلقيقة كانت 
اطروح����ة املاج�ض����تري الت����ي قدمها ابراهيم ج����الل يف معهد 

غودمان ثياتر يف الواليات املتحدة يف اثناء درا�ضته.
يف ع����ام 1964 ن�ض����رت “�ضل�ض����لة م�ض����رحيات عاملية” الول 
مرة ن�س م�ض����رحية لربيخت وهي “القاعدة واال�ضتثناء”. 
“وكت����ب امل�ض����رحي ال�ض����اب عل����ي رفيق الطال����ب يف معهد 

الفنون اجلميلة درا�ض����ة لهذا اال�ض����لوب غ����ري املاألوف يف 
الع����راق يف املعه����د. وتلقى امل�ض����رحي ال�ض����اب الت�ض����جيع 
م����ن الفن����ان الراحل جعفر ال�ض����عدي، و�ض����رع عل����ي رفيق 
باال�ض����تعداد الخراج هذه امل�ض����رحية. و تطلب التح�ضري 
لهذه امل�ض����رحية االتفاق مع ال�ض����اعر الراحل طارق يا�ضني 
لتهيئة الن�س ال�ض����عري وتهيئته مو�ضيقيًا. وتوىل الفنان 
الراح����ل كم����ال ال�ض����يد بالتلح����ني، حي����ث حل����ن 11 اغنية 
وكان����ت اول اعمال����ه املو�ض����يقية. وبعد التدريب امل�ض����ني 
عل����ى ه����ذا اال�ض����لوب اجلدي����د مت العر�س يف ع����ام 1965 
�ضمن املو�ض����م امل�ض����رحي الطالبي الرابع على قاعة حقي 
ال�ضبلي، وهو يعد اول عر�س العمال بريخت يف العراق. 
وعر�ضت امل�ضرحية ملدة يومني ولكن تدخلت عمادة املعهد 
يف الي����وم الثال����ث ومنع����ت العر�����س وافرغ����ت القاعة من 
الكرا�ض����ي بذريعة ان امل�ض����رحية مارك�ضية! ! ولكن خمرج 
العر�����س دخ����ل القاع����ة عن����وة ودع����ى اجلمهور مل�ض����اهدة 
امل�ض����رحية وقوف����ًا. واإ�ض����تجاب اجلمه����ور للعر�����س الذي 
دام �ض����اعتان. و�ض����ارك يف التمثيل كل من الفنانني �ضامي 
ال�ضراج وكاظم فار�س و�ضاهرة احمد وعبد احل�ضني كامل 
وحكمت الكلو وحت�ضني �ض����عبان وعوين كرومي وق�ضي 
الب�ض����ري وقا�ض����م املالك وفي�ضل �ضالح و�ض����مم الديكور 

الفنان فائق ح�ضني«. *
ثم ج���رى تباع���ًا عر�س م�ض���رحيات لربيخ���ت يف العراق. 

فقام املخرج �ض���الح الك�ض���ب باإخراج م�ض���رحية “حماكمة 
اإخ���راج  اخلال���دي  كاظ���م  ال�ض���هيد  واع���اد  لوكولو����س”. 
م�ض���رحية “القاعدة واال�ض���تثناء”. كما قام املخرج في�ضل 
“القائ���ل نع���م القائ���ل ال”.  املق���دادي باخ���راج م�ض���رحية 
وق���ام املرح���وم ابراهيم ج���الل باإخراج م�ض���رحية “دائرة 
الطبا�ض���ري القفقازية” بعد ان عرقها واعاد كتابتها املوؤلف 
ع���ادل كاظم واطلق عليها ا�ض���م “دائرة الفح���م البغدادية” 
الت���ي منعت بعد العر�س االول من قب���ل طارق عزيز منظر 
“النازيني العراقيني”، متامًا كما منعت اعمال بريخت من 
قب���ل غوبلز وال�ض���لطات النازية قبل خم�ض���ة عق���ود. وقام 
الفن���ان عوين كروم���ي باإخراج م�ض���رحية “ حي���اة غاليلو 

غاليلي” اي�ضًا.
لقد كان تاأثري بريخت على امل�ضرح املعا�ضر �ضخمًا ومثريًا 
للنقا����س واجل���دل يف نف����س الوق���ت. ان املخ���رج واملمث���ل 
وامل�ض�ضم واملوؤلف املو�ضيقي يحتفظون مبكانة مت�ضاوية 
يف االنت���اج، وه���و اب���داع جدي���د يف الفن امل�ض���رحي. كما 
اإن وجه���ة نظربريخ���ت املارك�ض���ية كانت حج���ر عرثة امام 
اندماج���ه بامل�ض���رح الغرب���ي، يف ح���ني �ض���كلت تكنيكات���ه 
ال�ض���كلية يف خدم���ة املتع���ة اجلمالية �ض���عوبات جدية يف 
االداء امل�ض���رحي يف الدول اال�ضراكية. ولكن وبدون �ضك 
فان امل�ضاهد واملالب�س التي ا�ضتخدمها بريخت يف عرو�ضه 

امل�ضرحية ا�ضحت االكرث نفوذًا يف امل�ضرح املعا�ضر.

مل ي���ُدْر يف َخل���د املخرج الراح���ل اإبراهيم ج���الل )1921� 1991( اأن كّد متارينه 
���نية مدة اأربعة اأ�ض���هر وب�ض���عة اأيام مل�ض���رحيته املو�ض���ومة )دائ���رة الفحم  امل�ضُ
البغدادي���ة(، الت���ي عّرقها الكات���ب )عادل كاظم( عن م�ض���رحية ال�ض���اعر االأملاين 
)برتول���د بري�ض���ت(، �ض���تنتهي بعر����س واح���د لليلة واحدة، �ض���جت به���ا قاعة 
امل�ض���رح القومي يف كرادة مرمي مبئات املتفرجني الذين كانوا يرقبون عر�س 

هذه امل�ضرحية على اأحّر من اجلمر.
لي����س الأن خمرجه���ا )اإبراهي���م جالل( فق���ط، ب���ل الأن ممثليها ه���م كوكبة جيدة 
ور�ض���ينة م���ن ممثلي الفرق���ة القومي���ة للتمثيل ومنه���م )كامل القي�ض���ي، وقائد 
النعماين، واأمل طه، و�ض���امي قفطان، واأفراح عبا�س، وح�ض���ني الالمي، وعزيز 
عبد ال�ضاحب، وعبد اجلبار كاظم، وعبد ال�ضاحب نعمة، و�ضناء �ضليم، وحميد 
البنا، وح�ض���ن عبد، وعادل عبد الرزاق، ومنذر حلمي، املمثل الوحيد االآتي من 
فرقة م�ض���رح اليوم واآخرون..(. �ضمم �ضينوغرافيا امل�ضرحية الفنان الت�ضكيلي 

الكبري )كاظم حيدر( واالإ�ضاءة )عبد الله ح�ضن(..
رؤية شوفينية

ح�ض���ر افتتاح امل�ض���رحية وزير االإع���الم يف النظام البائد اآن���ذاك )طارق عزيز( 
م�ض���طحبًا مبعيت���ه )نا�ض���يف ع���واد( ال���ذي كان ع�ض���و املكتب الثق���ايف، الذي 
هم����س يف اأذن وزي���ر االإعالم بعد انته���اء العر�س باأن هذه امل�ض���رحية يجب اأن 
تتوق���ف ع���ن العر�س ح���ااًل الأنها، كما يزعم، ت�ض���يء اإىل ق�ض���ية العرب الكربى 
)فل�ض���طني ال�ض���ليبة( وفيها مدح �ضمني لدولة اإ�ض���رائيل اإذ )اأن الولد لالأم التي 
رّب���ت ولي�س للتي ولدت(. وبهذه الروؤية ال�ض���وفينية االأحادي���ة النابعة من فهم 
النظام ال�ض���مويل البعثي ال�ض���ائد اآنذاك يف العراق، وم���ن منطلقات دوغمائية 
ُقي����س مل�ض���رحية )دائ���رة الفح���م البغدادية( اأن تغ���ادر اأحالمها يف اال�ض���تمرار 
بالعر����س الأكرث من ليلته���ا املوعودة يف 15 /1976/1 وتغادر نقدها لل�ض���لطة 
الدكتاتوري���ة القائم���ة اآن���ذاك ومركزيته���ا الت���ي حتطمت عل���ى عتباته���ا اأجمل 
العرو�س الفنية امل�ضرحية وال�ضينمائية بجّرة قلم، من منظور قومي �ضيق قتل 
اأحالم���ًا وروؤى لفنانني كبار ا�ض���تطاعوا التعبري عن علل جمتمعهم وم�ض���كالته 
باأبعاد واأ�ض���كال وم�ض���امني احتجاجية راف�ض���ة. فالتعتيم االإعالمي املق�ض���ود 
الذي حاق بعر�س )دائرة الفحم البغدادية( حال دون اأن يحظى العر�س بالنقد 
والتحلي���ل، والدخول كعّينة يف حقل الدرا�ض���ات امل�ض���رحية وبحثها بو�ض���فها 
متثياًل حلقبة �ضو�ض���يو� ثقافية ودلياًل على نبوغ الفن امل�ض���رحي والدرامي يف 
حقبة ال�ضبعينيات من تاأريخ بالدنا، وال�ضيما ما خرج من معطف املخرج الكبري 
)اإبراهيم جالل( الذي ُدر�ض���ت عرو�ضه وكتب عنها با�ضتفا�ضة كعرو�س )البيك 

وال�ضايق( و)املتنبي( و)مقامات اأبي الورد( و)التواأمان( و)ال�ضيخ والغانية(، 
اإال عر�س )دائرة الفحم البغدادية( الذي ناله ما ناله من االإق�ضاء والتهمي�س.

عن احلكاية والتعريق
وال بد من املرور �ضريعًا بتلك احلكاية التي كتبها )بري�ضت( حتت عنوان )دائرة 
الطبا�ض���ري القوقازي���ة( وعّرقها الكاتب امل�ض���رحي العراقي )ع���ادل كاظم( حتت 

عنوان )دائرة الفحم البغدادية( واحلكاية يعرفها كثريون وفحواها:
� يف الزم���ن الق���دمي، يف ع�ض���ور الدم���اء، كان يحك���م ه���ذه املدينة الت���ي تدعى 
)امللعون���ة( حاك���م ي�ض���مى )جورج���ي اأب�ض���فيلي(، وكان غنيًا غنى ق���ارون، وله 

زوج���ة رائعة اجلم���ال وطفل قوي البني���ة، ومل يكن يف جورجي���ا حاكم له مثل 
ه���ذا املقدار م���ن اخليول املربوط���ة يف مذوده، وعل���ى بابه مثل ه���ذا القدر من 
ال�ض���حاذين، ويف خدمته هذا املقدار من اجلنود، وال يف ق�ضره مثل هذا املقدار 
من اأ�ض���حاب املطال���ب.. كيف اأ�ض���ف لكم رجاًل مث���ل جورجي اأب�ض���فيلي.. كان 

متمتعًا باحلياة.
هكذا يبداأ بري�ض���ت حكاية الدائرة امل�ض���رحية، ثم ي�ض���قط هذا احلاكم وي�ض���نق 
فته���رب زوجت���ه تاركة طفلها الذي تاأت���ي الطباخة اأو املربية )كرو�ض���ا( فتحمله 
وتنق���ذه م���ن امل���وت فيالحقها جن���د النظ���ام اجلديد فته���رب به منه���م، وتعاين 
الطباخة امل�ض���كينة ب�ض���بب الطفل ابن االأم���راء.. لكنها تنتمي اإليه )واالإن�ض���ان 
م���ن حيث يوجد ال من حيث يولد(، كما قال بدي���ع الزمان الهمداين، فتقف هذه 
الطباخ���ة يف املحكمة لتقول: لقد ربيته اأح�ض���ن تربية قدرت عليها، ووجدت له 
دائمًا طعامًا ياأكله، ويف معظم االأحيان كان يجد �ضقفًا ي�ضتظل حتته، ومن اأجله 
عاني���ت كل اأن���واع املتاعب واأنفقت خمتل���ف األوان االإنفاق، اإنن���ي مل اأبحث عن 
راحت���ي وقد عودت الطف���ل اأن يكون لطيفًا مع النا�س جميع���ًا واأن يعمل قدر ما 

ي�ضتطيع، وهو ما يزال �ضغريًا جدًا…
ثم ي�ض���قط النظام اجلديد، وتعود الوجوه القدمية اإىل ال�ضلطة فرجع االأمرية 
زوجة احلاكم املقتول اإىل ق�ض���رها وتطالب بعودة ابنه���ا اإليها، اإال اأن الطباخة 
ترف�س وتدعي اأنه ابنها فتحال هذه الق�ض���ية اإىل القا�ض���ي )اأزدك( الذي حتول 
ق )عادل كاظم(، وهو رجل خ���ربرِ الدنيا وعرفها، وهو  اإىل )املعنك���ي( عن���د املعرِّ
بالرغ���م م���ن تعتعت���ه و�ض���كره وم�ض���اومته اأحيان���ًا، اإال اأن���ه يحك���م بالطفل اإىل 
الطباخ���ة )كرو�ض���ا(، وقبل اأن يحكم به لكرو�ض���ا يقول: اأيتها ال�ض���اكية.. واأنت 
اأيتها املتهمة.. لقد ا�ضتمعت املحكمة اإىل اأقوالكما ومل ت�ضتطع اأن تتبني باقتناع 
م���ن هي اأم الطف���ل احلقيقية، وعلّي اأنا القا�ض���ي اأن اأقرر من هي االأم؟ �ض���اأنظم 
لذلك امتحانًا.. يا �ض���وقا.. خذ قطعة من الطبا�ضري وار�ضم دائرة على االأر�س.. 
وو�ضع الطفل داخل الدائرة.. اأيتها ال�ضاكية واأنت اأيتها املتهمة قفا على جانبي 
الدائ���رة كل واحدة منكما مت�ض���ك بالطف���ل من يده من ناحيته���ا واالأم احلقيقية 

منكما هي التي �ضتكون عندها القوة على �ضحب الطفل خارج الدائرة.
اأخ���ريًا ترف����س الطباخة )كرو�ض���ا( �ض���حب الطفل اإليه���ا قائلة: اأن���ا ربيته.. هل 

انتزع اأطرافه؟ ! ال اأ�ضتطيع.. ال اأ�ضتطيع..
وحني عّرقها )عادل كاظم( حتولت كرو�ضا اإىل )ح�ضنة( و�ضاميون اإىل )ح�ضن( 
و�ض���وقا اإىل )عب���ود( واأر�ض���ن كازبكي اإىل )كتخ���دا(، ونوزيتي ق�ض���نادزه اإىل 
)حمد(. وتدور االأحداث يف بغ���داد اأثناء العهد العثماين املتاأخر اأيام االحتالل 
الرك���ي وتفاقم ظلم اجلندرمة.. وبقي جوهر احلكاية على حاله مثلما ر�ض���مها 
بري�ض���ت. لقد بذل عادل كاظم جهدًا خمل�ض���ًا وحقق اإ�ض���افة جديدة اإىل امل�ضرح 
العراق���ي عن���د تعريق���ه امل�ض���رحية وحتويله���ا اإىل اللهج���ة ال�ض���عبية املحلي���ة، 
فامل�ض���رحية برجمتها الف�ض���حى ل�)عبد الرحمن بدوي( جاءت ثقيلة وع�ض���رية 
على الفهم، اإال اأن عادل كاظم قدم )طبخة( م�ضت�ض���اغة، لكنه اأخطاأ خطاأ فاح�ض���ًا 
يف ح���ذف مقدمة امل�ض���رحية التي ثبتها بري�ض���ت يف البداية واعتن���ى بكتابتها 

وو�ضع لها عنوانًا هو )ال�ضراع على الوادي(.

برتولت بريشت والمسرح العراقي

خمسة وأربعون عامًا على منعها.. مسرحية “دائرة الفحم 
البغدادية”.. بين الحضور والغياب
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فيصل الياسري

و�ض���لت برل���ني الول مرة عام 1959 يف الذكرى ال�ض���نوية 
الثالث���ة لوف���اة برتولد بريخ���ت الكاتب االك���رث تاثريا على 
امل�ض���رح العامل���ي خالل الق���رن الع�ض���رين ! واالك���رث اثارة 
للج���دل واالختالف حتى يف فهم مفاهيمه امل�ض���رحية التي 
ما زال بع�ض���ها - مثل التغريب وامل�ضرح امللحمي - يكتنفه 
الغمو����س عند بع����س العاملني يف امل�ض���رح، ومما زاد من 
ه���ذا الغمو�س ذلك االرباك الذي �ض���ببته تلك ال�ض���روحات 
القا�ض���رة التي تطوع بعر�ضها بع�س من حاولوا التظاهر 
! باال�ض���افة اىل   !  ! بانه���م يفهم���ون بريخ���ت ويحبون���ه 
الت�ض���ويه املق�ض���ود الذي تعر�س له م�ضرح بريخت ب�ضبب 
العداء ال�ضيا�ض���ي له من قبل االو�ض���اط املهيمنة على الفكر 
واالع���الم يف الغ���رب لتربي���ر من���ع عر�س م�ض���رحياته يف 
امل���دن الغربي ملواقف���ه الفكرية وااليدولوجية الي�ض���ارية ! 
! فحرموا امل�ض���اهدين طوال ع�ض���رات ال�ض���نني م���ن اعماله 
العظيم���ة التي عادوا االن وبعد خم�ض���ني �ض���نة على وفاته 
اىل االع���راف به���ا وتقدميه���ا عل���ى جميع م�ض���ارح العامل 
)كت���ب بريخ���ت 48 م�ض���رحية و1334 ق�ض���يدة وع�ض���رات 
الكت���ب والبحوث الفكرية( واالن حت���ى اوؤلئك الذين كانوا 
يبخ�ض���ونه حق���ه يتحدثون عنه ككاتب عظي���م، مبا يف ذلك 
ال�ضيا�ض���يني، وه���ا هي مث���ال امل�ضت�ض���ارة االملاني���ة مريكل 
تتح���دث ر�ض���ميا عن بريخت مبنا�ض���بة الذكرى اخلم�ض���ني 
لوفات���ه فتقول )كان بريخت رجال ي�ض���اريا موؤمنا بانتمائه 
اىل الي�ض���ار.. وكانت اعماله تدر�س باملدار�س.. كان مفكرا 

حرا ، وهذا ما جعله رجال مهما(.
عندم���ا ت���ويف بريخ���ت يف 14 /1956/8 كن���ت يف فيينا، 
فذهبنا، يو�ض���ف العاين وانا، اىل م�ض���رح �ض���كاال، امل�ضرح 
الوحيد الذي كان يعر�س يف فيينا اعمال بريخت، وانبهرنا 
يومه���ا بعر�س م�ض���رحية)حياة غاليل���ي( لربيخت من اداء 
واخراج الفن���ان املبدع فولفغانغ هاين�س الذي كان قد ترك 
درا�ض���ة الدين واالهوت وعمره 17 �ضنة ليمار�س التمثيل، 
في�ض���بح من عمالقة امل�ض���رح االملاين خمرج���ا وممثال، كما 
مث���ال مبكرا يف ال�ض���ينما )مثال يف فيلم نو�ض���فرياتو / من 
اوائ���ل اف���الم الرع���ب يف تاري���خ ال�ض���ينما- 1921( وكان 
هاين�س قد توىل من 1948 اىل 1956 ادارة م�ض���رح �ضكاال 
يف فيين���ا فحر����س - وكان مفك���را �ض���يوعيا واعي���ا - على 
تق���دمي خمتارات من اف�ض���ل امل�ض���رحيات العاملية لربيخت 
وغ���ريه مما كان���ت امل�ض���ارح االخرى حتجم ع���ن تقدميها، 
ث���م انتقل بعد غلق م�ض���رح �ض���كاال ال�ض���باب �ضيا�ض���ية، اىل 
برل���ني حيث عمل خمرج���ا وممثال قديرا ومدي���را لعدد من 
امل�ض���ارح االملاني���ة وقد زرت���ه ع���ام 1962 وهوعميد املعهد 
الع���ايل للم�ض���رح يف برلني فحدثني ع���ن املفاهيم اجلديدة 
يف تعليم التمثيل، وح�ضرت معه عدة متارين على امل�ضرح 
وهو يوؤدي امللك ليري او �ض���ارلوك او ناتان احلكيم )تويف 

فولفغانغ هاين�س يف 1984/11/30(..
كان���ت اذن زيارتي االوىل مل�ض���رح بريخت املعروف با�ض���م 
)برليرنانزامب���ل( عام 1959 يف الذكرى ال�ض���نوية الثالثة 
لوفاته ، و�ض���اءت ال�ض���دف ان اتعرف على املخرج االملاين 
الكب���ري لوتار بي���الغ الذي تربع مل�ض���اعدتي عندما وجدين 
كثري االحلاح ، دون جدوى ، للح�ض���ول على تذكرة دخول 
لتل���ك الليلة حل�ض���ور م�ض���رحية )االم كوراج – �ض���جاعة( 
فتط���وع- بع���د ان تعرف عل���ي وعلى م�ض���كلتي - بادخايل 
الجل����س على احد املقاعد املخ�ض�ض���ة للفرق���ة ! ! فكان على 
ان ام���ر من مدخل املمثل���ني، فا�ض���طحبني اىل مقهي خلف 
الكوالي�س خا�س بالعاملني، وهناك تعرفت على ال�ض���هرية 
هيلين���ا فايغ���ل، زوج���ة بريخ���ت من���ذ ع���ام 1929، والتي 
ج�ض���دت الكثري من االدوار الن�ض���ائية التي ال تن�ضى، وكنا 
�ض���رناها يف تل���ك الليل���ة ب���دور االم �ض���جاعة، وحي���ث ان 
العر�س مل يبداأ بعد ان اجل�ض���ني بي���الغ اىل طاولة هيلينا 
فايغ���ل، و�ض���التني فيما اذا كنا يف الع���راق نعرف بريخت، 
فانده�ضت عندما اعلمتها بانني قمت باول ترجمة لربيخت 
اىل العربية، كتيب �ضغري �ضدر يف بغداد عام 1958 حتت 
عنوان )التجربة( �ض���م ق�ض�ضا وا�ضعار واغاين لربيخت، 
وبع���د هذا اخل���رب املوجز هتف���ت هلينا فايغ���ل بفتاة كانت 
تق���ف بالدور وطلب���ت منه���ا ان ت�ض���يف اىل طلباتهم كوب 

�ض���اي )ل�ض���يفنا م���ن بغ���داد( .. وعرف���ت فيما بع���د ان تلك 
الفتاة التي ناولتني ال�ض���اي هي املمثلة برباره بريغ، ابنة 
بريخ���ت )وهي االن وريثته الوحي���دة بعد وفاة امها هلينا 

فايغل يف 1971/5/6(.
كان لق���اء امل�ض���ادفة ذاك بداي���ة عالق���ة طيبة يل م���ع عائلة 
بريخت اخلا�ض���ة ومع فرقته امل�ضرحية، حيث تعرفت فيما 
بعد على املمثل النابغة ايكارد �ضال )تويف يف 2005-9-3( 
زوج ابن���ة بريخت املمثلة بربارة ب���ريغ، حني جمعتني به 
�ض���هرة تلفزيونية من اخراج لوتار بيالغ الذي كان من من 
دواعي �ض���روري ان ارافقه يف ال�ضتينات يف اعمال كثرية 
ل�ض���الح التلفزيون االملاين ب�ضفتي خمرجا منفذا، ومن ثم 
ب�ض���فتي خمرج���ا م�ض���اركا يف ال�ض���هرة التلفزيونية )فتاة 
بدون مهر( من تاأليف ا�ضروف�ض���كي ! وكان للمخرج بيالغ 
)رئي�س احتاد املبدعني ال�ض���ينمائيني والتلفزيونني انذاك( 
الف�ض���ل االكرب يف تعريفي على الو�ض���ط الفني االملاين يف 
برلني، وم�ض���اركتي يف اخراج اعمال تلفزيونية مهمة مثل 
)الرج���ل الراب���ع 1962-( ل�ض���يمونوف و)هواي���ة االلعاب 
الزجاجي���ة 1964( لتن�ض���ي ويليم���ز... وعندم���ا اخرج���ت 
اول فيل���م يل للتلفزي���ون االملاين بعن���وان )حكاية عبدالله 
1963-( �ض���اعدين يف اختي���ار خرية املمثل���ني واقنع عددا 

من املخرجني بالتمثيل معي وهو منهم ! !
وعندم���ا جاء ع���وين كروم���ي اىل برلني ليدر�س امل�ض���رح، 
ادخلت���ه وراء كوالي�س م�ض���رح بريخ���ت وعرفته على لوثر 
بي���الغ فارتب���ط معه ب�ض���داقة امت���دت اىل وف���اة بيالغ يف 
10-10-2001 وق���د رتب له كرومي زي���ارة اىل بغداد يف 
الثمانينات حيث قام بيالغ بالقاء حما�ض���رات عن امل�ض���رح 
يف كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة واج���راء متارين م�ض���ركة مع 

عوين للطلبة عن ا�ضلوب بريحت املتميز.. ! !
لقد التقيت بالكثري من امل�ضرحيني العرب املهتمني مب�ضرح 
بريخ���ت، يتحدثون ع���ن منهج���ه وروؤاه امل�ض���رحية تاأليفا 
واخراج���ا واداء، بحما����س وح���ب واحيانا بفهم �ض���طحي 
! ! ولكنن���ي مل اج���د بينهم من هو ابرع م���ن عوين كرومي 
يف فهم���ه، وقدرته على نقل معلوماته عن بريخت لالخرين 
بو�ض���وح و�ض���واب ! ! .. لق���د كان عوين كروم���ي ذا منهج 
علمي جمايل رائع يف تدري�س امل�ض���رح ويف االخراج ويف 
قي���ادة املمثل ويف خلق تلك العالقة الربيختية بني املمثلني 
واجلمه���ور ! لق���د ا�ض���عدين دائم���ا ح�ض���ور متارين عوين 
كرومي امل�ض���رحية، ملا ي�ض���يعه من جو الف���رح واملهنية يف 
العم���ل، وكنت احيانا احاول ان اح�ض���ر حتى درو�ض���ه يف 
ال���دورات التي قاده���ا يف الدوحة او القاهرة او يف بغداد، 

وكان م���ن باب االحرام يل ي�ض���عر باخلجل عندما يجدين 
احيانا اجل�س بني طلبته ا�ضتمع اليه ! !

اراد برتول���د بري�ض���ت ان يك���ون امل�ض���رح من���ربُا للح���وار 
يث���ري خيال املتفرج ال من�ض���ة لالوهام. فاوج���د مفهومني: 
التغري���ب ويق�ض���د به بايج���از تغري���ب االأح���داث اليومية 
العادي���ة، اأي جعله���ا غريبة ومثرية للده�ض���ة، وباعثة على 
التاأم���ل و التفك���ري، ومفه���وم امل�ض���رح امللحم���ي، كمقاب���ل 
يكتف���ي  االآر�ض���طي حي���ث  اأو  املعت���اد  الدرام���ي  للم�ض���رح 
اجلمهور بدور املتابع ال�ضلبي. و�ضعى من خالل هذا اللون 
امل�ضرحي اأن يخلق جمهورًا ي�ضتطيع التفاعل مع االأحداث 
ليتح���رر م���ن دوره كم�ض���اهد �ض���لبي وكان يتوخ���ى اث���ارة 
الده�ض���ة عند املتلقي، وان ميار�س عملي���ة النقد الذهني ملا 
يرى امامه على امل�ض���رح، وان يفكر اكرث مما ينفعل، ولهذا 
الغر�س كان يلجاأ اىل ا�ض���اليب خمتلفة منها تفكيك امل�ضهد، 
وجع���ل املمثل���ني يخرجون م���ن ادوارهم بتاأدي���ة اغنية او 
خماطب���ة اجلمه���ور، او االتي���ان مب���ا يوؤكد انه���م ممثلون 
يحر�ض���ون امل�ض���اهدين على التفكري مبا يرون لفهم الواقع 
االجتماعي والتاريخ���ي، متاأثرا باف���كار مارك�س وهيجل، 
وكان بريخ���ت ي���رى ان م���ن وظيف���ة امل�ض���رح ان يحق���ق 
الت�ض���لية واملتع���ة والفائدة بالرغم من ان ال�ضيا�ض���ة طبعت 
معظم اأعمال بريخت امل�ضرحية واالأدبية، وجت�ضد م�ضريته 
الفكري���ة تالط���م االحداث التي �ض���هدها الن�ض���ف االأول من 
الق���رن الع�ض���رين يف اأوروبا. ففي ظل الف�ض���اد ال�ضيا�ض���ي 
وغياب الوعي ال�ض���عبي يف اأملانيا اأيام احلكم النازي بلور 
بريخت فكرته عن امل�ض���رح امللحم���ي التي امتدت حتى اىل 
دور املمثل على خ�ض���بة امل�ضرح، حماوال تغري طابع وظيفة 
املمثل من موؤٍد متقم�س ل�ضخ�ضيات اإىل عن�ضر اإيجابي يف 
امل�ض���رحية، حيث كان بريخت يدع���و ممثليه اإىل جعل قدر 
من امل�ض���افة بينهم وبني الن�ض���و�س واتخاذ مواقف نقدية 

منها اأثناء اأداءها ولي�س فقط تكرارها ب�ضكل ميكانيكي.
وتلع���ب االغني���ة دورا مهم���ا يف م�ض���رحيات بريخت، فهي 
عن�ض���ر من عنا�ض���ر التغريب ال���ذي كثريا ما ي�ض���اء فهمه، 
مل���ا فيه من تناق�س ظاه���ري، فالتغريب من جهة يروم عزل 
املتلقي عن الفعل الدرامي للم�ضرحية، ثم يروم دجمه فعليًا 
يف عالقة توحد عاطفي مع �ض���خو�س امل�ض���رحية ويف�ض���ر 
ذل���ك احد املهتم���ني حاليا مب�ض���رح بريخت، �ض���تيفن هيث، 
بقول���ه )التغريب هو جعل املتلقي جزءًا من عملية التحول 
مم���ا هو ذهني ايل ما ه���و حقيقي، من االإيهام ايل احلقيقة 
املو�ضوعية(،ويف اداء االغاين خارج امل�ضرحيات مل يتخل 
املغنون ع���ن املفاهيم الربختية يف العر����س، ومنها تغيري 

االأمناط التقليدية لالداء والتلقي، لدفع املتلقي ايل التفاعل 
مع ما ي�ض���مع م���ن دون اأن يفقد املتعة الفني���ة من العر�س، 
ويعم���د الكثري من املغنني يف الع���امل اىل تقدمي الكثري من 
اغاين بري�ض���ت ملا له���ا دالالت ومعاين وقي���م قائمة بذاتها، 
يف حف���الت غنائية امام اجلمهور، وهنالك فرق مو�ض���يقية 
يف املاني���ا تقدم فقط اغاين بري�ض���ت، م���ن ذلك فرقة املغنية 
املمثل���ة ف���ريا اول�ض���ليغل الت���ي رافقته���ا يف حفالته���ا التي 
اقامته���ا يف بداية ال�ض���بعينات يف بريوت ودم�ض���ق وقمت 
برجم���ة فوري���ة لالغاين وزعت يف كرا����س على اجلمهور 
ملتابعة الغناء امامهم على امل�ضرح )وقد ا�ضفت له فيما بعد 
ترجمات اخرى لي�ض���در يف كتاب عن دار اجليل يف دم�ضق 
حت���ت عنوان اغ���اين وا�ض���عار لربيخت( .. وه���ذه مقاطع 

خمتارة من ترجماتي تلك ال�ضعار بري�ضت املغناة:
�ضيدي اجلرنال

دبابتك متينة وفوالذية
مدفعها �ضخم ومدمر

ولكن فيها عيب واحد
انها بحاجة اىل ان�ضان

ويقول بريخت يف ق�ضيدة بعنوان خبز ال�ضعب:
العدالة هي خبز ال�ضعب.  

اأحيانًا يكون وفريًا، واأحيانًا �ضحيحًا.  
اأحيانًا يكون طيب املذاق، واأحيانًا �ضيئ املذاق.  

حني ي�ضح اخلبز، يكون اجلوع.  
وحني ي�ضوء اخلبز، يكون ال�ضخط.  

ابعدوا العدالة ال�ضيئة 
املخبوزة دون حب، املعجونة دون معرفة !  

العدالة املمجوجة التي تاأتي بعد فوات االأوان !  
مثلما اخلبز اليومي �ضروري  

كذا العدالة اليومية  
�ضرورية ومرارا يوميًا.  

من ال�ضباح اإىل امل�ضاء، يف العمل، ويف املتعة.  
يف االأوقات ال�ضعبة واالأوقات ال�ضعيدة

يطلب ال�ضعب خبز العدالة اليومي  
الوفري، امل�ضبع.  

وملا كان خبز العدالة بكل هذه االهمية  
فمن اإذن، يا اأ�ضدقاء، �ضيخبزه؟

ال ب���د اأن يخبز ال�ض���عب  خب���ز العدال���ة.   وفريًا، وم�ض���بعًا، 
ويوميًا.  

ا�ضئلة عامل يقراأ
من بنى طيبة ذات البوابات ال�ضبع؟

يف الكتب �ضتجد اأ�ضماء امللوك.
فهل حمل امللوك كتل احلجارة؟

وبابل، التي دّمرت مرات عديدة
من عمرها كل مرة؟

يف ليما املتالألئة بالذهب
اين كان يعي�س البناوؤون؟

و �ضور ال�ضني العظيم
اىل اأين ذهب البناة ليلة اكتماله؟

روما العظيمة مليئة باأقوا�س الن�ضر.
من �ضيدها؟

وعلى َم انت�ضر القيا�ضرة؟
اأمل يكن يف بيزنطة، التي لهجت بثنائها االأغنيات

�ضوى الق�ضور ل�ضكانها؟
حتى يف اأطلنطا االأ�ضطورية

ليلة ابتلعها املحيط
كان الغارقون ما زالوا ينادون عبيدهم.

اال�ضكندر ال�ضاب غزا الهند.
هل كان وحده؟

وقي�ضر هزم الغال.
اأمل يكن ب�ضحبته ولو طباخ؟

فيليب ملك اإ�ضبانيا بكى حني غرقت االأرمادا
امل يبكي احد معه؟

فريدريك الثاين ك�ضب حرب ال�ضنوات ال�ضبع.
من ك�ضبها معه؟

كل �ضفحة انت�ضار.
فمن كان يطبخ ثريد املنت�ضرين؟

كل ع�ضر �ضنوات رجل عظيم
من دفع مرتباته؟

اخبار كثرية
واأ�ضئلة كثرية

ذكرياتي عن بـرتـولـد بـريـشـت
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ماري الياس

في عام 1978، كتب الباحث الفرنسي برنار دورت 
Bernard Dortالمختص بمسرح بريشت والذي 
حاول دائما قراءة وإعادة قراءة مفاهيم بريشت، 

دراسة بعنوان “بريشت الثنائي”، جاءت ضمن ملف 
كبير عن مسرح بريشت، طرح فيه أسئلة جوهرية حول 
مستقبل نصوص بريشت المسرحية وفعالية نظريته 

في المسرح.

وفك���رة الثنائية هنا مهمة لأنها توحي بوجود بري�س���تني؛ بري�س���ت 
الذي كان؛ وبري�ست كما كان ميكن اأن ي�سري لو اأنه عا�ش ع�سرين 
عامًا اإ�سافية، من جهة، وتوحي بالفارق اأي�سًا بني بري�ست الكاتب 
والدرمات���ورج، وبري�س���ت املنظ���ر امل�سرح���ي، م���ن جه���ة اأخ���رى، 
والوج���وه ل تتطاب���ق بال�س���رورة تطابقًا كام���ًا. ويت�ساءل دورت 
يف هذه الدرا�سة: هل كان بري�ست �سيتحول اإىل موؤ�س�سة عظيمة 
مغلق���ة على نف�سها كم���ا حتول فن امل�سرح يف الحت���اد ال�سوفيتي 
اأو اأن���ه كان �سيح���ول نف�سه و”الربليرن اأن�سامبل” معه اإىل خمترب 
م�سرح���ي نا�سط متطور؟ )...( واجلواب على هذا ال�سوؤال -الذي 
طرح وقتئذ - مرهون ب�سوؤال اآخر هو: هل تتحدى اأعمال بري�ست 
الزم���ن وتبقى حي���ة بعد ن�سف قرن من وفاته؟ ه���ذه الأعمال التي 
كتب���ت بناء على ظ���رف معني وارتباط به، ه���ل حتمل يف جوهرها 
بع���دًا يجعله���ا �ساحلة يف ظرف اآخر وزمن اآخ���ر. اإن الزمن كفيل 
بالرد على هذا ال�سوؤال، لكن ال�سوؤال الأخر الأكرث �سعوبة والذي 
ل ب���د للم�سرحي���ني م���ن التعام���ل معه بجدي���ة هو ه���ل يقت�سر اإرث 
بري�س���ت عل���ى جمموعة من امل�سرحي���ات؟ مما ل �سك في���ه اأن اإرث 
بري�س���ت ل ميكن اأن يخت���زل مبجموعة من امل�سرحيات اأو الأعمال 
ال�سعري���ة اأو الكتاب���ات النظري���ة. كا اإن اإرث بري�س���ت هو قبل كل 
�س���يء اأ�سلوب يف التعامل مع امل�سرح، اإنه التجريب بكل جوانبه. 
)...( واأن���ه اأي�س���ا يف نهاي���ة حيات���ه كان يفك���ر بت�سمي���ة م�سرح���ه 
بالديالكتيك���ي وكان ق���د بداأ باإع���داد م�سرحي���ة “بانتظار غودو” 

ل�سموئيل بيكيت. ..
يف عدده���ا اخلا����س عن بري�ض���ت الذي �ض���در عام 2000 
تطرح جمل���ة “اأوروب« EUROPE عددًا هو الثاين من 
نوع���ه بعد �ض���دور عدد اأول م���ن نف�س املجلة خم�ض����س 
لربي�ض���ت ع���ام 1957، واإي�ض���احًا ملربراته���ا يف اإ�ض���دار 
ع���دد جديد مب�ض���مونه عن مبدع �ض���بق اأن قدمت���ه املجلة 
يف املا�ض���ي، وهذه �ضابقة، تطرح االأ�ض���باب التي دفعتها 
الإ�ض���دار ع���دد جدي���د بدرا�ض���ات خمتلف���ة بداًل م���ن اإعادة 
طباع���ة الع���دد االأول. ويف مقدم���ة الع���دد اجلدي���د الت���ي 
حمل���ت عن���وان “بري�ض���ت الي���وم” تذكر املجلة باأ�ض���باب 
اأن���ه ج���اء  الع���دد االأول وحمتويات���ه، معت���ربة  �ض���دور 
ك�ض���رورة يف حينه للرحي���ب والتعريف بربي�ض���ت اأثر 
اجلول���ة االأوىل للربلي���رن اأن�ض���امبل يف اأوروب���ا 1954، 
 ،1955 للفرن�ض���ية  بري�ض���ت  اأعم���ال  ترجم���ة  وبداي���ة 
واالنبهار الذي ح�ض���ل اأمام ه���ذا اجلديد، وتعترب املجلة 
اأن �ضورة بري�ضت اآنذاك يف اأوروبا كانت �ضورة اإن�ضان 
متاأم���ل للواقع راف�س للياأ�س، يح�ض���ر للم�ض���تقبل ويرى 
يف امل�ض���رح و�ض���يلة للتغي���ري، وتقول اأن بري�ض���ت اعترب 
اآن���ذاك اأهم منظر وممار�س للديالكتيكية يف امل�ض���رح، ثم 
ت�ض���تطرد قائلة: “بعد اأربع���ني عاما من العدد االأول ياأتي 
العدد الثاين ك�ض���رورة”، ح�ض���ب قول مقدميه، �ضرورة 
الإع���ادة تقييم وقراءة على �ض���وء املتغريات، اإعادة تقييم 

لفعالي���ة عمل بري�ض���ت امل�ض���رحي، اإع���ادة تقيي���م لعالقته 
باملارك�ض���ية وارتباط م�ض���رحه بها، يف وقت عرف العامل 

)واال�ضراكي منه( حتوالت كبرية.
اإذا كان ه���ذا الع���دد اجلدي���د ق���د ظهر لت�ض���حيح �ض���ورة 
بري�ض���ت فاإننا نكت�ض���ف بعد قراءة الدرا�ضات اأنه �ضو�ضها 
اأكرث، وكاأن املثقف يف الغرب يعاود تقييم ذاته، فمحاكمة 
بري�ض���ت تاأتي على �ض���كل حماكم���ة عامة ل���كل طموحات 
املجتم���ع وكل يوتوبي���ا  الثقاف���ة والف���ن ودورهم���ا يف 
احلداثة )...( قيل وقتها اأن م�ض���رح بري�ضت اأ�ضبح اأثريا 
متحفي���ًا، وقي���ل اأن بري�ض���ت بحد ذاته ه���و خدعة كبرية. 
لكن هذا املوقف مل يدم طويال فبعد ع�ض���ر �ض���نوات متاما 
ب���داأ جي���ل امل�ض���رحيني اجل���دد يتعامل ب���روح جديدة مع 
عامل بري�ض���ت ككل وكذلك مع اأعماله، وكاأن حركة جديدة 
ن�ض���اأت الإعادة اكت�ض���اف بري�ض���ت. وقد ط���رح هذا اجليل 
من امل�ض���رحيني فكرة البحث يف بري�ض���ت االإن�ضاين اأكرث 
م���ن بري�ض���ت ال�ضيا�ض���ي اأو على االأق���ل روؤيته ال�ضيا�ض���ة 
االإن�ضانية، ون�ضتدل على هذا التوجه من خالل ما قدم يف 
اأملانيا واأوروبا ب�ض���كل عام يف الذك���رى املئوية لوالدته، 
ع���ام 1998، عندم���ا اأعيد تق���دمي العديد من م�ض���رحياته 
واأُقيم العديد من الندوات، وبدا كاأن بري�ضت يطرح كرمز 
الأملانيا املوحدة، وكاأنه تراث ثقايف يجب املحافظة عليه.

وال�ض���وؤال الذي يتب���ادر اإىل الذهن بعد ه���ذا التقدمي هو 
؛ هل هذه االأ�ض���ئلة تعنينا نح���ن يف العامل العربي؟ وهل 

ه���ي مطروحة علينا بنف�س احلدة؟ م���ا هي عالقتنا بعامل 
بري�ض���ت؟ وه���ل مازلنا نوؤم���ن باالإمكانيات الت���ي تتيحها 
لنا معرفته؟ اأقول ه���ذا الأننا عندما نرجم اأو نقدم كتابا، 
اأ�ضا�ض���ه جمموع���ة م���ن املق���االت والرجمات لدرا�ض���ات 
خمت���ارة عن بري�ض���ت وم�ض���رحه فاإنن���ا نكون ق���د حددنا 
موقف���ًا من���ه. وه���ذا املوق���ف يُخت�ض���ر بالرغب���ة يف مزيد 
م���ن التعري���ف ب���ه وباملواقف منه وب�ض���كل اأعم���ق. )...( 
يف النهاية ال بد من التاأكيد على اأن م�ض���رح بري�ض���ت هو 
م�ضرح النقد، وما التغريب الذي طرحه اإال و�ضيلة لتقدمي 

هذا النقد �ضمن اأفعال.
كيف نفهم اليوم مقولة بري�ضت “لكي نقدم �ضيئًا خمتلفًا، 
يج���ب اأن نقدم���ه ب�ض���كل خمتل���ف”، كي���ف نق���راأ الي���وم، 
عل���ى �ض���وء حا�ض���ر الكتابة والعر����س امل�ض���رحيني هذا 
االخت���الف؟ عل���ى الرغم م���ن اأن بري�ض���ت رف�س امل�ض���رح 
الدرام���ي ورف����س مب���داأه القائ���م عل���ى التمث���ل واالإيهام 
وحم���اكاة الواقع ب�ض���كل مبا�ض���ر واق���رح ك�ض���ر االإيهام 
يف مرحل���ة م���ا من مراحل العر�س من خ���الل االإعالن عن 
امل�ض���رحة اأو من خ���الل التغريب وذلك لك���ي يخلق عالقة 
خمتلفة بني الواقع وامل�ض���رح اأي بني املتفرج وواقعه، اإال 

اأنه مل يفجر امل�ضرح من الداخل كما هو حا�ضل اليوم.
واحلقيق���ة اأن منهج بري�ض���ت كان يق�ض���د تفتي���ت الواقع 
وتفكيكه للبحث يف اآلية ت�ض���كله وطرح على املتفرج هذه 
االآلية وهي بحالة الت�ض���كل لذلك فاإن احلكاية لديه، وهي 

�ض���ريورة اأو م�ض���ار ولي�ض���ت ت�ض���ابك م�ض���ائر واأحداث، 
بقيت موجودة وبقيت اأ�ضا�س امل�ضرح..

ثم انه م���ن خالل عر�س اأجزاء هذا الواقع على اخل�ض���بة 
ي���زال  ال  كان  واأغرا����س،  وم���كان  ب�ضخ�ض���يات  ممثل���ة 
يح���اول ط���رح روؤي���ة �ض���مولية عامة جتمع ب���ني اخلا�س 
والع���ام. ولهذا فهو مل يحاول ر�ض���م الواقع البيئي ككتلة 
متجان�ض���ة وواقعية ، واإمنا فتح الباب اأمام عمل املتفرج 
لرب���ط ما يراه لي����س بواقع حمدد، بل بحقيقة ما عا�ض���ها 
هذا املتلق���ي اأو عرفها من خالل خمزون���ه الثقايف. وهذا 
يجع���ل الن����س امل�ض���رحي الربي�ض���تي �ض���احلًا الأكرث من 
منا�ض���بة. مثاًل اإن بري�ض���ت يف ن�ضه “االأم كوراج” يتكلم 
ع���ن حرب حمددة هي ح���رب الثالثني عام���ًا الدينية التي 
دمرت اأوروبا ولكن هذه لي�ض���ت �ض���وى منا�ضبة اأو حجة 
للكالم عن املو�ض���وع االأ�ضا�ض���ي لديه وهو رف�س احلرب 
كفك���رة، وعن ت�ض���ابه احل���روب يف النتيج���ة. واإذا كانت 
بالن�ض���بة له ح���رب الثالث���ني عامًا منا�ض���بة لنق���د احلرب 
العاملية الثانية والبحث يف و�ض���ع االإن�ض���ان وموقفه من 
احل���رب، فاإن���ه باحلقيقة يتعام���ل مع هذه احلال���ة كحالة 
ت�ض���لح الأن ت�ض���ور اأي حرب مهما كانت، الأنها اأ�ض���اًل يف 
ن�س بري�ض���ت غائبة عن اخل�ض���بة وموج���ودة فقط كزمن 
طاحن تتغ���ري فيه املقايي�س والقيم من خ���الل اأثرها على 

االإن�ضان وال�ضيء واملكان.
خا�ش باأوك�سجني

هل تتحدى أعمال بريشت الزمن
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إن من يريد اليوم مكافحة الكذب والجهل، ومن 
يريد كتابة الحقيقة، فعليه على األقل أن يتغلب 
على خمس مصاعب: أن يتحلى بالجرأة على كتابة 

الحقيقة، رغم أنها تضطهد في كل مكان، وأن يمتلك 
الذكاء للتعرف عليها، رغم أنها تخفى في كل مكان، 
وأن يملك فن استخدامها كسالح، وأن يكون قادرًا 

على الحكم باختياره أولئك الذين تصبح الحقيقة 
في أيديهم فعالة، وأن يمتلك الدهاء لنشرها بين 

هؤالء. إن المصاعب جسيمة بالنسبة للذين يكتبون 
تحت سيطرة النازية، ولكنها تشمل أيضًا المالحقين 

والفارين، وحتى أولئك الذين يكتبون في البلدان التي 
تسود فيها الحرية البورجوازية.

1ـ الجرأة على كتابة الحقيقة
يب���دو من البديهي اأن���ه يجب على الكات���ب كتابة احلقيقة، 
مبعنى اأن من واجبه اأال ي�ض���طهدها اأو يخفيها، واأال يكتب 
�ض���يئًا كاذب���ًا، علي���ه اأال ينحني اأم���ام االأقوي���اء واأال يخدع 
ال�ض���عفاء، واأنه ملن ال�ض���عب ج���دًا طبع���ًا اأال ينحني املرء 
لالأقوياء، وخداع ال�ض���عفاء يك�ضب املرء امتيازات كبرية، 
ففقدان اإعجاب اأ�ض���حاب امللكية يعني التنازل عن امللكية. 
والتخل���ي عن اأجر عمل منجز يعني يف ظروف ما التخلي 
ع���ن العم���ل، وغالبًا م���ا يعني رف����س املجد ل���دى االأقوياء 
رف�ض���ًا للمجد كلي���ة، وهذا بحاجة جل���راأة. اإن الزمن الذي 
ت�ض���ود فيه ذروة اال�ضطهاد هو الزمن الذي يكرث احلديث 
فيه عن االأ�ض���ياء العظيمة وال�ضامية. ويف مثل هذا الزمن 
ت�ض���بح اجلراأة �ض���رورية للتح���دث عن االأمور الب�ض���يطة 
خ�ض���م  ويف  الكادح���ني.  وم�ض���كن  كطع���ام  وال�ض���غرية، 
ال�ضراخ العارم ت�ضبح الت�ضحية الق�ضية الرئي�ضية، عندما 
يغم���ر الفالحون بالثناءات، يكون من اجلراأة التحدث عن 
االآالت واالأ�ض���مدة الرخي�ضة، التي �ضت�ض���هل عليهم عملهم 
امل�ضرف، وعندما ت�ض���رخ كافة االإذاعات: اأن االإن�ضان غري 
املتعلم وغري املثقف اأف�ض���ل من ال���ذي يتعلم، عندها يكون 
من اجلراأة اأن ي�ض���األ: اأف�ض���ل ملن؟ وعندم���ا يدور احلديث 
حول العروق الراقي���ة وغري الراقية، يكون من اجلراأة اأن 
ي�ض���األ عم���ا اإذا مل يكن اجلوع واجلهل واحلرب �ض���ببًا يف 
وجود كائنات م�ض���وهة رهيبة، واجلراأة �ض���رورية اأي�ضًا 
لقول احلقيقة عن الذات، عن املهزوم، وكثري من املالحقني 
يفقدون القدرة عل���ى اإدراك اأخطائهم، وتبدو لهم املالحقة 
كاأب�ضع اأنواع الظلم. ومبا اأن املالحقني هم الذين يقومون 
باملالحق���ات، فه���م لذل���ك اأ�ض���رار، اأم���ا املالحق���ون ف�ض���بب 
مالحقتهم ه���و طيبتهم. لكن هذه الطيبة �ض���ربت وهزمت 
ومنعت، ولهذا فاإنها كانت طيبة �ضعيفة �ضيئة غري �ضامدة 
وغ���ري اأه���ل للثقة، فال�ض���عف لي�س �ض���فة خا�ض���ة بالطيبة 
ككون البلل خا�ضًا باملطر. فما يحتاج قوله بجراأة، هو اأن 

الطيبني قد هزموا ب�ضبب �ضعفهم ال ب�ضبب طيبتهم.
بالطب���ع يج���ب اأن تكت���ب احلقيق���ة يف �ض���راعها �ض���د الال 
حقيقة ويجب اأن تكون �ضيئًا هامًا، رفيعًا وقاباًل للتاأويل، 
فاحلقيق���ة هي بالتاأكيد نتيجة لهذا الع���ام، الرفيع والقابل 
للعدي���د م���ن التاأوي���الت. وعندما يق���ال اأن اأحده���م قد قال 
احلقيقة، فهذا يعني مبدئيًا اأن البع�س اأو الكثري اأو واحدًا 
فقط قد قال �ضيئًا اآخر، كذبة، اأو �ضيئًا عامًا، اأما هو فقد قال 

احلقيقة قال �ض���يئًا ملمو�ضًا، فعليًا، غري قابل للدح�س قال 
جوهر الق�ضية.

اإن االحتجاج على �ض���وء العامل وعلى انت�ض���ار ال�ضرا�ض���ة 
ب�ض���كل عام، والتهديد بانت�ض���ار الفكر يف ذل���ك اجلزء من 
الع���امل حيث م���ا زال هذا م�ض���موحًا به، كل ه���ذا ال يحتاج 
اإال لقليل م���ن اجلراأة. وهناك الكثري مم���ن يظهرون وكاأن 
املداف���ع موجهة نحوه���م، يف حني اأن املوج���ه نحوهم هو 
فقط مناظ���ري االأوبرا. اإنهم يرفع���ون حناجرهم مبطالبهم 
يف عامل من االأ�ض���دقاء والنا�س امل�ض���املني واأنهم يطالبون 
بعدال���ة عامة، مل يفعلوا �ض���يئًا من اأجلها اأب���دًا، ويطالبون 
بحري���ة عام���ة، م���ن اأجل احل�ض���ول عل���ى جزء م���ن غنيمة 
�ض���بق واأن اقت�ض���موها من���ذ م���دة طويل���ة،. احلقيق���ي من 
وجه���ة نظره���م ه���و فق���ط ما يب���دو جمي���اًل، ولك���ن عندما 
تك���ون احلقيقة عملية ريا�ض���ية اأو �ض���يئًا جاف���ًا، وثائقيًا، 
�ض���يئًا يحتاج بلوغه جلهد ودرا�ض���ة، فاإنها، بالن�ض���بة لهم، 
ال حقيق���ة، ال تخدر وال تولد الن�ض���وة. اإنهم ال ميلكون من 
�ض���فات م���ن يق���ول احلقيقة �ض���وى املظهر اخلارج���ي. اإن 

ال�ضقاء معهم هو: اأنهم ال يعرفون احلقيقة.

2ــ ذكاء التعرف على الحقيقة
مب���ا اأن كتاب���ة احلقيقة اأمر �ض���عب، الأنها ت�ض���طهد يف كل 
م���كان، تعتق���د االأغلبي���ة اأن كتابة احلقيق���ة اأو كتمانها هي 
م�ض���األة �ض���مري، واعتقادها هذا، اأمر يحت���اج جلراأة فقط. 
لكنه���ا تن�ض���ى ال�ض���عوبة الثاني���ة، �ض���عوبة العث���ور على 

احلقيقة. )...(
فمث���اًل، االآن، وعل���ى م���راأى من الع���امل اأجمع، تغ���رق اأكرث 
دول الع���امل حت�ض���رًا، دولة بع���د اأخرى، يف اأب�ض���ع اأنواع 
الرببري���ة. ويعل���م اجلمي���ع يف ه���ذا املج���ال اأن احل���رب 
الداخلية التي تنفذ بو�ض���ائل رهيب���ة ميكن اأن تتحول بني 
ليلة و�ض���حاها اإىل حرب خارجية، قد ترك هذا اجلزء من 
العامل وراءها اأنقا�ض���ًا على اأنقا�س. )...( هذه احلقيقة ال 
�ض���ك فيها، ولكن هناك طبعًا حقائق اأخرى، فمثاًل لي�س من 
الكذب يف �ضيء اأن يقال اأن للكر�ضي م�ضاحة للجلو�س واأن 

املطر يهطل من االأعلى اإىل االأ�ضفل.
ول���دى اإمعان النظ���ر فقط، يدرك االإن�ض���ان اأنهم ال يقولون 
�ض���وى: “ الكر�ض���ي ه���و الكر�ض���ي “ و: “ لي�س يف و�ض���ع 
اأي كان اأن يفعل �ض���يئًا �ض���د هطول املطر نحو االأ�ض���فل “. 
)...( اإن كل الكّت���اب يف ه���ذا الع�ض���ر، ع�ض���ر التعقي���دات 
والتغي���ريات الكبرية، بحاجة ملعرف���ة املادية الديالكتيكية 
واالقت�ض���اد والتاريخ. وميكن احل�ضول على هذه املعرفة 
من الكتب وعن طريق امل�ض���اركة العملي���ة، هذا اإذا توفرت 
اجلدية ال�ض���رورية. اإن مبقدور االإن�ضان ك�ضف الكثري عن 
احلقائ���ق بطريقة اأكرث �ض���هولة، وذلك بك�ض���ف اأج���زاء اأو 
جوان���ب منه���ا تقود للعثور عليه���ا كلها. اإذا اأراد االإن�ض���ان 
اأن يبح���ث، فال باأ����س بطريقة ما، ولكن مبق���دوره اأن يجد 
احلقيق���ة، ب���ل وحتى دون بحث. ولكن االإن�ض���ان ال ي�ض���ل 
بطري���ق امل�ض���ادفة لعر����س احلقيقة بحيث يع���رف النا�س 
بناء على هذا العر�س، كيف عليهم اأن يت�ضرفوا. اأن اأولئك 
الذي���ن ال يدون���ون اإال الوقائع ال�ض���غرية، ال ي�ض���تطيعون 
جع���ل هذا العامل قاب���اًل للتعامل معه. ولك���ن لي�س للحقيقة 
م���ن هدف اآخر �ض���وى هذا. وله���ذا فاإن ه���وؤالء النا�س غري 

اأكفاء للت�ضدي للمطالبة بكتابة احلقيقة.

3ــ فن استخدام الحقيقة كسالح
يجب اأن تقال احلقيقة ب�ض���بب نتائجه���ا املنبثقة عنها، من 
اأج���ل حتديد املوقف. وكمثال على احلقيقة، التي ال تنبثق 
عنها اأية نتائ���ج، اأو تنبثق عنها نتائج مغلوطة، ميكن ذكر 
الراأي ال�ض���ائع باأن بع�س البلدان التي ت�ض���ودها اأو�ض���اع 
�ضيئة ناجتة عن الرببرية. وتبعًا لهذا الراأي تكون النازية 
موجة من الرببرية اجتاحت بع�س البلدان بقوة الطبيعة. 
)...( وال ميكن الكفاح �ض���د الفا�ض���ية اإال ك�ضكل من اأ�ضكال 
الراأ�ض���مالية كاأ�ض���د اأ�ض���كالها عري���ًا ووقاح���ة وا�ض���طهادًا 
وخداعًا. فكيف يريد اأحدهم اأن يقول احلقيقة عن الفا�ضية 
التي يعاديها اإذا كان ال يريد قول اأي �ضيء عن الراأ�ضمالية 

التي اأنتجتها؟ اأي �ضكل عملي ميكن حلقيقته اأن تاأخذ؟.
اأن يع���ادي  الفا�ض���ية دون  ال���ذي يناه����س  اإن مث���ل ه���ذا 
الراأ�ض���مالية، ومن يتاأ�ض���ف على الرببري���ة، مثله كمثل من 
يري���د اأن ياأمل ح�ض���ته م���ن اخلروف ولك���ن دون اأن يذبح 
اخلروف. يريدون اأكل اخلروف، ولكنهم ال يريدون روؤية 
الدم. وميكن اإر�ض���اوؤهم باأن يغ�ض���ل اجل���زار يديه قبل اأن 
يق���دم لهم اللح���م، اإنهم لي�ض���وا �ض���د عالق���ات امللكية التي 

تنت���ج الرببرية، اإنهم �ض���د الرببرية فق���ط واإنهم يرفعون 
اأ�ضواتهم �ضد الرببرية، وهم يفعلون هذا يف بلدان ت�ضود 
فيها عالقات ملكية م�ض���ابهة، لكن اجلزارين هناك ما زالوا 

يغ�ضلون اأيديهم قبل تقدمي اللحم. )...(
فهل على االإن�ض���ان اأن يقول، اإن هوؤالء قد وجدوا احلقيقة 
عندما يطالبون مثاًل باأعلى �ض���وتهم: بحرب ال رحمة فيها 
�ض���د اأملانيا “ الأنها موطن ال�ض���ر احلقيقي يف هذا الع�ضر، 
فرع من اجلحيم ومرتع لعدو امل�ضيح “؟. االأوىل باالإن�ضان 
اأن يق���ول، اإن ه���وؤالء النا�س حمقى، �ض���عفاء ومف�ض���دون. 
فنتيجة هذه الرثثرة �ض���تعني اإفناء هذا البلد كله وبجميع 
�ض���كانه، فالغازات ال�ض���امة ال تنتقي املذنب���ني عندما تفتك 
بالب�ض���ر. )...( كان با�ض���تطاعة االإن�ض���ان اأن يرى يف كثري 
من املج���الت االأمريكية �ض���ورًا للزلزال الكب���ري الذي نزل 
بيكوهام���ا، حيث تبدو املدينة فيها كاأك���وام من االأنقا�س. 
وكتب حتت هذه ال�ض���ور “ �ض���مد الفوالذ” وفعاًل، اإن من 
مل ير من النظرة االأوىل �ض���وى االأنقا�س، �ض���ريى االآن – 
وقد لفت التعليق نظ���ره اإيل بع�س العمارات العالية التي 
�ض���مدت. اإن اأهم التف�ض���ريات التي ميكن للمرء اأن يقدمها 
ح���ول الزلزال ه���ي تف�ض���ريات املهند�ض���ني املدني���ني اإنني 
تدر�س حترك الربة وقوة ال�ض���دمة واحلرارة املت�ضاعدة 
واأ�ض���ياء اأخرى ت���وؤدي جميعها اإىل ت�ض���ميمات ميكنها اأن 
تقاوم ال�ض���دمة. اإن من يريد الفا�ضية واحلرب والكوارث 
الكب���رية، التي هي لي�ض���ت طبيعي���ة يجب علي���ه اأن يوجد 
حقيق���ة عملي���ة ومفيدة. يج���ب اأن يك�ض���ف اأن �ض���بب هذه 
الك���وارث الت���ي ت�ض���يب اجلماه���ري العاملة الت���ي ال متلك 

و�ضائل اإنتاج، هو مالكو هذه الو�ضائل.
4 ����� القدرة على احلكم لدى اختيار الذين ت�ض���بح احلقيقة 

يف اأيديهم فعالة
ال ميك���ن لالإن�ض���ان اأن يكت���ب احلقيق���ة فق���ط ب���ل يجب اأن 
يكتبها الإن�ض���ان ما ي�ض���تطيع اأن يعتمد عليه���ا لعمل ما. اإن 
التعرف على احلقيقة عملية م�ضركة بني الكتاب والقراء. 
ولكي يكتب االإن�ض���ان �ض���يئًا جديدًا، يجب عليه اأن يح�ضن 
اال�ض���تماع واأن ي�ض���مع م���ا ه���و جي���د. اأن تق���ال احلقيق���ة 
بح�ضاب واأن ت�ضمع بح�ضاب، ومن املهم بالن�ضبة لنا. نحن 
الكتاب اأن نعرف ملن نكتب احلقيقة ومن الذي يخربنا بها.
)...( عادة ي�ض���مع االإن�ضان �ض���وتًا ناعمًا متاأملًا �ضادرًا عن 
اأنا����س لي����س باإمكانهم اإيذاء ذبابة. اإن م���ن يعي�س البوؤ�س 
وي�ضمع �ض���وتًا كهذا، فاإنه �ضيزداد بوؤ�ض���ًا. اإن من يتحدث 
هكذا ق���د ال يكون عدوًا، لكنه بالتاأكيد لي�س رفيق ن�ض���ال. 
احلقيق���ة اأمر حزبي، اإنها ال تكاف���ح الكذب فقط، بل تكافح 

اأي�ضًا من ين�ضره.

5 ـ دهاء نشر الحقيقة بين الكثيرين
عندما كانت احلقيقة ت�ض���طهد ومتّوه كان النا�س يلجاأون 
للدهاء يف �ض���بيل ن�ض���رها. لقد زيف كونفو�ضيو�س الئحة 
زمني���ة للتاريخ البط���ويل باأن جلاأ فق���ط اإىل تبديل كلمات 
معينة. فبداًل عما ورد يف الن�س: “ اأمر حاكم )كون( مبوت 
الفيل�ضوف الأنه نطق بكذا وكذا “، و�ضع كونفو�ضيو�س “ 
باغتيال “ عو�ضًا عن “ مبوت “. وكذلك غري كلمتي “ قتل 
غيل���ة “ ب�” اأعدم �ض���نقًا “ يف الن����س: “ قتل الطاغية فالن 

غيلة” وهكذا �ضق كونفو�ض���يو�س لنف�ضه طريقًا يف عملية 
تقومي التاريخ.

اإن م���ن ي�ض���تخدم يف ع�ض���رنا تعب���ري ال�ض���كان ب���داًل م���ن 
ال�ضعب، واأرا�ضي االإقطاع بداًل من ار�س، يكون قد توقف 
عن دع���م الكثري م���ن االأكاذيب، وذلك بتفري���غ الكلمات من 
حمتواها الغيبي املتعفن، اإن كلمة �ض���عب تعبري عن حركة 
معينة نحو التوحيد وت�ض���ري اإىل م�ضالح م�ضركة، ولهذا 
يج���ب اأال ت�ض���تخدم هذه الكلم���ة اإال عندما تتعلق الق�ض���ية 
بعدد من ال�ض���عوب، الأنه ال ميكن ت�ضور امل�ضالح امل�ضركة 
اإال يف حال���ة كه���ذه، اأم���ا م�ض���الح قطاع معني م���ن االأر�س 
فه���ي خمتلفة ومتناق�ض���ة وهذه حقيقة م�ض���طهدة. اإن من 
ي�ض���تخدم تعبري االأر�س وي�ض���ف تاأثري لون احلقول على 
عيني���ه ورائحته���ا عل���ى اأنفه ال يفعل �ض���وى دع���م اأكاذيب 
املت�ض���لطني، الأن الق�ض���ية ال تتعلق بخ�ض���وبة االأر�س وال 
تتعلق بحب االإن�ض���ان لها وال بالن�ض���اط يف العمل بها، بل 
تتعل���ق يف املق���ام االأول ب�ض���عر احلب���وب وب�ض���عر العمل. 
اإن الذي���ن يجن���ون االأرباح م���ن االأر�س لي�ض���وا هم الذين 
يجمع���ون احلب���وب منه���ا، وقاع���ات البور�ض���ة ال تع���رف 
رائح���ة الرب���ة، فهناك تف���وح رائحة خمتلف���ة. )...( ويف 
املكان الذي ي�ضود فيه اال�ضطهاد يجب على املرء ا�ضتبدال 
كلمة نظ���ام بكلمة طاعة، الأنه من املمكن اأن ي�ض���ود النظام 
دون حكام وبهذا يكت�ض���ب اأ�ض���الة اأكرث من الطاعة. وبداًل 
من كلمة ال�ض���رف يف�ضل ا�ض���تخدام تعبري كرامة االإن�ضان، 

فبهذا يبقى الفرد موجودًا �ضمن حقل الروؤية.
اأفال يعرف االإن�ضان حق املعرفة اأي اأنذال يقحمون اأنف�ضهم 
للدفاع عن �ض���رف �ضعب من ال�ض���عوب، وباأي تبذير يوزع 
املتخم���ون ال�ض���رف عل���ى من ي�ض���بعهم وهو جائ���ع. )...( 
و�ض���ف االإنكلي���زي توما�س مور يوتوبيا يف بلد ت�ض���وده 
اأو�ض���اع عادلة – كان هذا البلد خمتلف���ًا كل االختالف عن 
البل���د الذي عا����س فيه، لكنه كان ي�ض���بهه كث���ريًا، حتى من 

ناحية الظروف.
اأراد لينني، الذي كانت �ض���رطة القي�ض���ر تهدده، اأن ي�ض���ف 
اال�ضتغالل واال�ض���طهاد النازل بجزيرة �ض���خالني من قبل 
البورجوازية. فا�ض���تخدم اليابان بداًل من رو�ضيا وكوريا 
بداًل من �ض���خالني. فذكرت اأعم���ال البورجوازية اليابانية 
جميع القراء باأعمال البورجوازية الرو�ضية يف �ضخالني، 
لك���ن املقال مل مين���ع الأن الياب���ان كانت يف حال���ة عداء مع 
رو�ض���يا. )...( ب���دوره ا�ض���تطاع فولت���ري حمارب���ة اعتقاد 
الكني�ض���ة باملعج���زة، باأن كتب ق�ض���يدة مهذبة ع���ن عذراء 
اأورليان���ز. و�ض���ف فيه���ا املعجزة الت���ي ال ب���د واأن حدثت 
لتف�ض���ري بقاء يوحنا عذراء و�ض���ط جي�س ويف ق�ضر وبني 
عدد م���ن الرهبان. وعن طريق جزالة اأ�ض���لوبه وبو�ض���فه 
ملغامرات جن�ض���ية م�ض���درها حي���اة احلكام املرف���ة، غرر 
فولت���ري به���وؤالء للتخل���ي عن دي���ن كان يوؤمن لهم و�ض���ائل 
حتقي���ق حياته���م املنحل���ة. وهك���ذا خل���ق فولت���ري اإمكانية 
و�ضول اأعماله بطرق غري قانونية الأولئك الذين كتب هذه 
االأعمال من اأجلهم، وكان االأقوياء من بني قرائه ي�ضجعون 
ن�ض���ر هذه االأعمال اأو يغ�ض���ون النظر عنه���ا، فتخلوا بهذا 

عن جهاز ال�ضرطة الذي كان يدافع عن م�ضراتهم.
والتفك���ري املتمخ����س ع���ن �ض���وؤال: ما ه���ي اأف�ض���ل طريقة 
لتنفي���ذ احل���رب؟ ميكن اأن يوؤدي اإىل �ض���وؤال فيم���ا اإذا كان 
للحرب معنى، بحيث ت�ضبح �ضيغة ال�ضوؤال: ما هي اأف�ضل 

و�ضيلة لتجنب حرب حمقاء؟
اإن احلكام ينف���رون بقوة من املتغريات اجلذرية ويودون 
ل���و بقي كل �ض���يء على ما ه���و عليه، ولو ا�ض���تمر هذا األف 
ع���ام لكان غاية املطل���وب، ونهاية االأرب ه���ي فيما لو ثبت 
القمر يف مكانه وتوقفت ال�ض���م�س عن الدوران، فعندما لن 
يجوع اأحد فيطالب بطعام ع�ض���ائه. وعندما يطلقون النار 
يجب اأال ي�ضمح للعدو بالرد، اإذ يجب اأن تكون ر�ضا�ضتهم 

هي االأخرية. )...(
يجب اأن نحل هذه ال�ض���عوبات اخلم�س يف الوقت نف�ض���ه 
الأنه ال ميكننا البحث عن حقيقة االأو�ض���اع الرببرية، دون 
اأن نفك���ر بالذين يعانون منها، ويف حني نكافح دومًا �ض���د 
ح���االت اجل���ن املفاجئ���ة باحثني ع���ن الرواب���ط احلقيقية 
املتعلقة باأولئك امل�ضتعدين ال�ضتخدامها، يجب علينا اأي�ضًا 
اأن نفك���ر باإي�ض���ال احلقيق���ة لهم بحيث ت�ض���بح يف اأيديهم 
�ضالحًا، واأن ن�ضتخدم الدهاء بحيث ال يك�ضف العدو عملية 
التو�ض���يل هذه فيعرقلها. كل هذا مطل���وب، عندما يطالب 

الكاتب بكتابة احلقيقة.
عن مدونة املرتجم نبيل حفار

خمس صعوبات لدى كتابة الحقيقة
برتولت بريشت

ترجمة: نبيل حفارمميز
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كان بري�ض���ت الذي ولد مبدينة اآوغ�ض���بورغ االأملانية، يف 
10 �ض���باط ي���ر 1898 وت���ويف يف 14 اآب 1956 �ض���اعًرا 
وكاتًبا وم�ض���رحًيا اأملانيا، مار����س كل هذه الفنون ليقاوم 
به���ا املنف���ى يف حياته، فق���د غادر الرج���ل اأملاني���ا بعد اأن 

و�ضل النازيون اإىل ال�ضلطة يف مطلع عام 1933.
وكانت النازية قد قامت بتكميم االأفواه والكلمات احلرة، 
فمنعت طباعة وعر�س م�ض���رحيات بري�ض���ت، التي تت�ضم 
بال�ض���خرية، ومنعت بالتحديد م�ض���رحية كان ق���د اأعدها 
للعر�س على “م�ض���رح ال�ض���عب” حتت عن���وان “روؤو�س 
م�ض���تديرة وروؤو����س مدببة”، وهي عمل ي�ض���خر ب�ض���كل 

مبطن من النازية.
حريق الرايخ�ضتاغ

#الربملان_االأمل���اين  مبن���ى  ح���رق  عملي���ة  �ض���ّكلت 
)الرايخ�ض���تاغ( يف 27 فرباير 1933 بداية اخلطر الذي 
�ض���عر به الكاتب امل�ض���رحي وال�ضاعر بري�ض���ت، باأن يفكر 
بالفرار من هذه الو�ض���عية املقبلة، حيث اأدرك اأن النازية 
�ضوف تطارد ال�ضيوعيني، والدميقراطيني، واملناه�ضني 

للفا�ضية، اأي كل الذين يقفون �ضد �ضوتها.
اأن  عل���ى  هتل���ر  م���ن  كدلي���ل  احلري���ق  ه���ذا  وا�ض���تخدم 
�ض���د  ملوؤام���رة  يخطط���ون  ل���ه  واملناوئ���ني  ال�ض���يوعيني 
احلكوم���ة االأملاني���ة، والدلي���ل اأنه���م ع���رثوا عل���ى عاطل 
هولندي �ض���يوعي داخل املبنى ن�ضبت اإليه اجلرمية باأنه 

دخل البالد لن�ضاطات �ضيا�ضية مناوئة.
يف اليوم التايل للحريق، فّر بري�ضت اإىل براغ، هرًبا من 
النازيني، حيث بقي يف املنفى قرابة 18 عاًما، متنقاًل بني 
براغ، وفيينا، وزيورخ، والدمنارك، وال�ض���ويد، وفنلندا 

ومن هناك اإىل اأمريكا.
برتولت بري�ض���ت كان له ح�ض���ور كبري يف العامل العربي 
يف ال�ض���تينات باعتباره رائدًا م�ضرحيًا، غري اأن اأ�ضعاره 
ظل���ت جمهول���ة اإىل ح���د م���ا. االآن ب���ات باإم���كان الق���ارئ 
االط���الع على ترجمة �ض���املة الأ�ض���عاره �ض���درت حديثًا. 

ولكن ما راهنية �ضعر بري�ضت اليوم؟
مل يوؤث���ر كاتب يف امل�ض���رح االأمل���اين مثلما فع���ل برتولت 
يف  اأح���د  يج���دد  ومل   ،)1956  –  1898( بري�ض���ت 
امل�ض���رحيات االأملانية �ض���كاًل ومو�ض���وعًا مثلما فعل رائد 
امل�ض���رح امللحمي. مل ينح�ضر تاأثري بري�ضت على املنطقة 
االأملاني���ة فح�ض���ب، اإذ ترجم���ت اأعمال���ه اإىل معظ���م لغات 
العامل، وكان خ���الل االأربعينات واخلم�ض���ينات من اأكرث 
الكتاب ح�ض���ورًا على خ�ض���بة امل�ض���رح العامل���ي. كما كان 
بري�ض���ت - املعروف عربيًا ب�”بريخت” - حا�ض���رًا بقوة 
يف الع���امل العربي خالل �ض���تينات القرن املا�ض���ي. اآنذاك 
انت�ض���رت ما ي�ض���به “حمى بري�ض���ت” يف اأنح���اء املنطقة 
العربي���ة، فاأ�ض���ابت اأكرث م���ن مرجم تناف�ض���وا على نقل 
عدد كب���ري من م�ض���رحياته، مثل “اال�ض���تثناء والقاعدة” 
�ض���جاعة”  و”االأم  القوقازي���ة”  الطبا�ض���ري  و”دائ���رة 
و”غاليلي���و”. اأما م�ض���رحية “اأوبرا القرو����س الثالثة” 

فق���د مت اقتبا�ض���ها يف اأك���رث من بل���د عرب���ي، ونذكر مثال 
م�ض���رحية “مل���ك ال�ض���حاتني” لل�ض���اعر امل�ض���ري جنيب 
�ضرور، وم�ض���رحية “عطوة اأبو مطوة” للكاتب امل�ضري 

األفريد فرج.
ولك���ن ماذا عن ال�ض���اعر بري�ض���ت ال���ذي يعترب م���ن اأبرز 
ال�ض���عراء ال�ضيا�ض���يني يف املنطق���ة االأملاني���ة؟ لقد توارى 
بري�ضت ال�ضاعر يف العامل العربي خلف الكاتب امل�ضرحي 
الي�ض���اري، ولذلك تاأخر االهتمام ب�ض���عره بع�س ال�ضيء. 
وكان املرجم واأ�ض���تاذ الفل�ض���فة عبد الغف���ار مكاوي من 
اأبرز من عّرفوا القارئ العربي باأ�ضعار بري�ضت، وهو قام 
قبل �ضنوات بجمع الق�ض���ائد املبعرثة يف املجالت واأعاد 
طباعتها يف كتاب بعنوان “هذا هو كل �ضيء”، �ضدر عن 

�ضرقيات” بالقاهرة. “دار 
عل���ى  االط���الع  العرب���ي  الق���ارئ  باإم���كان  ب���ات  واالآن، 
“خمت���ارات �ض���عرية �ض���املة” لربتولت بري�ض���ت، وقام 
باإعدادها وترجمتها عن االنكليزية اأحمد ح�ضان. من بني 
نحو األف ق�ض���يدة اختار ح�ضان 325 ق�ضيدة من خمتلف 
املراحل ال�ض���عرية لدى بري�ض���ت لتقدميه���ا للقارئ، وهو 
يقول عن هدفه من هذه املختارات يف حديث ل� “دويت�ضه 
فيله”: “كان هديف اأن اأقدم ال�ضاعر كله، بكل ات�ضاع اأفقه 
ال�ض���عري. يف املجموعة هناك ق�ضائد �ضيا�ضية مبا�ضرة، 
وق�ضائد كفاحية وحتري�ض���ية، كما اأن هناك ق�ضائد حب 
وتاأم���ل وق�ض���ائد يف الطبيع���ة. كان طموح���ي هو تقدمي 

خمتارات �ضاملة لربي�ضت. «
»اإىل االأجيال املقبلة«

�ض���هادة على فرة املنايف يف حياة بري�ضت: جواز �ضفره 
الفلندي

اأي زمن هذا
الذي يكاد ُيعد فيه احلديث عن االأ�ضجار جرمية

الأنه يت�ضمن ال�ضمت على العديد من الفظائع؟
به���ذه الكلم���ات خل�س برتول���ت بري�ض���ت ماأ�ض���اة جيله، 
وتراجيديا ال�ض���عر يف زمن احلرب. ا�ض���ُتدعي بري�ض���ت 
يف  فخ���دم  االأوىل،  العاملي���ة  احل���رب  خ���الل  للتجني���د 
م�ضت�ض���فيات اجلي����س، وهن���اك عاي����س عن ق���رب اأهوال 
احل���رب، وم���ن ه���ذه التجرب���ة نب���ع رف�ض���ه الت���ام ل���كل 
احل���روب. توق���ف بع���د ذلك عن درا�ض���ته يف كلي���ة الطب 
وت���رك م�ض���قط راأ�ض���ه اأوغ�ض���بورغ متوجه���ًا اإىل برلني، 
عا�ض���مة الثقافة والفن يف اأوروبا يف الع�ضرينات. ويف 
برل���ني انطلق جنم بري�ض���ت كاتبًا م�ض���رحيًا، فن�ض���ر اأول 
اأعمال���ه بعنوان “بعل” عام 1920، وبعد ثالث �ض���نوات 
ن�ض���ر م�ض���رحيته الكوميدي���ة “طب���ول يف اللي���ل” وفيها 
نق���راأ جملته التي وجهها للجمهور بع���د ذلك يف اأكرث من 
عم���ل، وهي: “ال حتملق���وا هكذا برومان�ض���ية. ” اأعقبت 
ذل���ك م�ض���رحيات عدي���دة، منها: “قائ���ل نع���م، وقائل ال” 
و”اال�ض���تثناء والقاع���دة” و”ازده���ار و�ض���قوط مدين���ة 
مهاغوين”. ولكن �ض���رعان ما ي�ض���ل هتلر اإىل احلكم يف 
اأملاني���ا، وهكذا تبداأ يف حياة بري�ض���ت رحلة املنايف التي 
اأخذت���ه من برلني اإىل براغ اإىل باري�س اإىل مو�ض���كو اإىل 
الدامنرك واإىل ال�ضويد. هذه الرحلة املريرة حتدث عنها 
بري�ض���ت يف ق�ض���يدته امل�ض���هورة “اإىل االأجيال املقبلة” 

حيث قال:

اأنتم يا من �ضتعقبون الطوفان
الذي غمرنا

حينما تتحدثون عن اإخفاقاتنا
تذكروا كذلك

الزمن احلالك
الذي اأفلتم منه.

فقد م�ضينا نبدل بلدا ببلد اأكرث مما نبدل حذاء بحذاء.
ا�ضتقر املقام بال�ضاعر يف الواليات املتحدة، غري اأن حملة 
املكارثي���ة طالته عام 1947، فعاد اإىل اأوروبا، ثم ا�ض���تقر 
يف برلني ال�ض���رقية. ويف عام 1956 رحل ال�ضاعر ورائد 
امل�ض���رح امللحم���ي بعد حي���اة ق�ض���رية، غزي���رة االإنتاج، 

عميقة التاأثري.
قد يبدو �ضعر بري�ض���ت اأحيانًا �ضيا�ضيًا مبا�ضرًا يقف على 
النقي����س متامًا من جماليات ال�ض���عر احلدي���ث الهام�س، 
فماذا ي�ضيف اإلينا اليوم؟ اأحمد ح�ضان يعترب يف مقدمته 
اأن بري�ض���ت – رغم كل هذه ال�ضنني – “ما زال قادرًا على 
اإثارة الده�ض���ة لدى جمه���ور اآخر”. وعن ه���ذا اجلمهور 
املختل���ف يقول يف ح���واره مع “دويت�ض���ه فيله”: “كنت 
متهيبًا اأن يحاكم النا�س بري�ض���ت قبل اأن يقراأوه، ال�ضيما 
واأن االهتمام بال�ضيا�ض���ة بات منح�ض���رًا االآن ب�ضدة. غري 
اأين الحظت اإقبااًل كبريًا على �ض���عر بري�ض���ت من ال�ضبان 
حتدي���دًا، وه���و اهتم���ام ينطل���ق م���ن �ض���عره ولي�س من 
مواقف���ه ال�ضيا�ض���ية”. هناك اأ�ض���باب كث���رية جتعل عمل 
– قادرًا على  �ضعره  – ويف مركزه  الكبري  املبدع  “هذا 
البق���اء كم���ا متنى رغم تغ���ري الظروف وروح الع�ض���ر”، 
يقول ح�ضان يف تقدميه للمختارات، وبرجمته ال�ضاملة 
يدعو املرجم القارئ العربي اإىل اإعادة اكت�ضاف بري�ضت 

�ضاعرًا اإن�ضانيًا جمياًل.
اأثار فيلم “اأوبرا القرو�س الثالثة” يف عام 1930 غ�ضب 
كاتب���ه برتولت بريخت، وذلك عل���ى عك�س فيلم “البطون 
املمتلئ���ة اأو م���ن ميل���ك ه���ذا العامل” ال���ذي راف���ق اإنتاجه 
بريخ���ت من االألف اإىل الياء. بريخت كان يرف�س حتويل 

الفكرة اإىل “�ضلعة”.
بريتولت بريخت: “الطعام ياأتي اأوال ومن ثم االأخالق«

ب���ني 2003 و2005 مت عر�س م�ض���رحية بريخت “اأوبرا 
الثالث بن�ضات” ثالث مرات على م�ضارح م�ضرية بعد اأن 
مت مت�ض���ريها” لت�ض���ور اأو�ض���اع املجتمع يف م�ضر بدال 
من لندن م�ض���رح اأحداث امل�ضرحية االأ�ضلي. فهل جنحت 

عملية النقل اأم فقدت امل�ضرحية م�ضداقيتها؟
بريتولت بريخت: “ال�ضاعر الذي يلي غوتة يف االأهمية«

بع���د خم�ض���ني عام���ا م���ن وفاته يب���دو بريتول���ت بريخت 
خ���ارج الدوائ���ر ودور الن�ض���ر وو�ض���ائل االإع���الم املهتمة 
باالأدب يف اأملانيا. غري اأن هذا امل�ض���رحي الفذ يلعب دورا 
كب���ريا يف عامل الي���وم خارج بلده. ليندا ك�ض���ابو حاولت 

اإلقاء ال�ضوء على ذلك.
بريتولت بريخت: رائد امل�ضرح امللحمي

بريتول���ت بريخت هو اأحد اأكرث ال�ضخ�ض���يات تاأثريًا يف 
امل�ض���رح العاملي، فلقد تعدت �ض���هرته حدود اأملانيا لت�ضل 
اإىل كاف���ة اأنح���اء الع���امل، حت���ى ميك���ن الق���ول اأن معظم 
احلركات امل�ض���رحية احلديثة خرجت م���ن حتت عباءته. 
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ضمن فعاليات “جاي تاك” التي يقيمها معهد 
غوته بالتعاون مع مؤسسة المدى لإلعالم والثقافة 

والفنون، احتضن بيت المدى في شارع المتنبي، 
امس االول الجمعة، حوارا ثقافيا تحت عنوان 

“برتولت بريشت والمسرح العراقي” عن الشاعر 
والكاتب والمخرج المسرحي االلماني الكبير برتولد 
بريشت حضرها نخبة من المسرحيين والمتخصصين.

يف بداية اجلل�ض���ة حتدث د. �ض���عد عزيز عبد ال�ضاحب، 
والذي ادار اجلل�ضة، قائال اإنه “اليوم �ضنكون مع م�ضاألة 
مهمة ج���دا و�ض���رورية يف امل�ض���هد امل�ض���رحي العراقي 
واحل���راك الثقايف، مع “برتولد بري�ض���ت” املولود عام 
1898 واملتوف���ى ع���ام 1956 هذا الكات���ب االملاين الذي 
مالأ الدنيا و�ض���غل النا�س بفواعله الدرامية وال�ض���عرية 
وانفت���ح عليه امل�ض���رحيون العراقي���ون مبكرا من خالل 
ترجمات امل�ض���ريني عب���د الغفار م���كاوي وعبد الرحمن 
بدوي، وميكن ان نقول ت�ضاوقا مع التيارات ال�ضيا�ضية 
يف تل���ك الف���رة تلقف امل�ض���رحيون العراقيون امل�ض���األة 
الرب�ض���تية والنظرية الرب�ض���تية وحاول���و ان ينفتحوا 
على امل�ضرح الرب�ضتي من خالل هذا الت�ضاوق ال�ضيا�ضي 
االجتماع���ي االدبي، فكان �ض���رورة ملح���ة لدى املثقفني 
العراقي���ني وامل�ض���رحيني ان يك���ون بر�ض���ت ج���زءا م���ن 
“ربريتوارهم” اال�ضا�ضي يف العملية امل�ضرحية، وكان 
اي�ض���ا قريبا م���ن احلكمة ال�ض���عبية وم���ن الربوليتاريا 

وم���ن �ض���راع الطبق���ات ال���ذي كان مي���ر يف �ض���تينيات 
القرن املن�ض���رم يف العراق، فكان هذا الت�ض���اوق ما بني 
االدب الرب�ض���تي وب���ني ما مير يف ال�ض���ارع العراقي يف 
تلك الفرة من جتاذبات �ضيا�ض���ية اثر وا�ضح يف تقدمي 

بري�ضت على امل�ضرح العراقي«.
رئي����س ق�ض���م اللغ���ة االملانية اال�ض���بق يف كلي���ة اللغات 
جامع���ة بغ���داد، به���اء حمم���ود عل���وان، عر����س كت���اب 
“امل�ض���رح امللحمي االملاين بروؤي���ة عراقية”، مبينا ان 
“احلدي���ث عن بري�ض���ت وامل�ض���رح االملاين م�ض���وؤولية 
كب���رية م���ن خالل نق���ل املعلوم���ة، وحتى نفهم بري�ض���ت 
نب���داأ مبقولة له: “امل�ض���رح منرب للحوار ولي�س من�ض���ة 

لاليهام«.
وا�ض���اف ان “اردنا فهم اجلزء االول انه يعني للم�ضرح 
دور وم�ض���وؤولية وه���دف ومه���ام يجب اجنازه���ا، لكن 
عملي���ة اجن���از هذا كله تنظ���ري، وان نحقق���ه على ار�س 
الواق���ع هن���ا تكم���ن امل�ض���وؤولية ال�ض���عبة، هن���ا امتل���ك 

بري�ضت القدرة يف نقل هذا التنظري اىل الواقع«.
وتاب���ع انه “يج���ب ان نعرف اي�ض���ا ان االمل���ان عريقني 
ج���دا يف امل�ض���رح ويف كل املراحل االدبي���ة االملانية من 
ع�ضر الباروك ع�ض���ر البهرجة والزخارف كان للم�ضرح 
االمل���اين دور كبري يف تن�ض���ئة جمتم���ع وتقدمي امنوذج 
رائع ج���دا، واذا الحظنا انه يف ع�ض���ر الب���اروك عندما 

قدم اندريا�س جوفن�ض���ون م�ضرحية “الدميقراطية الال 
معقولة” م�ضتمدة من م�ضرحية ل�ضك�ضبري اثارت �ضجة 
جدا ولو انتقلنا للع�ض���ور الكال�ض���يكية والرومان�ض���ية 

وما بينهما وحتى الواقعية �ضنجد م�ضرحيات كثرية«.
واأكمل انه “عندما �ُض���ئلت هيلينا فايغل زوجة بري�ضت، 
مل���اذا بري�ض���ت؟ قال���ت النه يوق����س فينا ج���ذوة النقا�س 
ويخل���ق عندن���ا الديالكتي���ك ويط���رح امل�ض���ائل ويعطي 
احللول ومتفائل يف امل�ضتقبل، وا�ض�س م�ضرح ا�ضتطاع 

ان ي�ضرب ما بني عليه امل�ضرح من اآالف ال�ضنني«.
وا�ض���اف ان “بري�ض���ت م���ن خ���الل نظري���ة الديالكتي���ك 
ان  ان اجلمه���ور يج���ب  افر����س  واجل���دل والنقا����س 
يلع���ب دورا يف امل�ض���رح، م���ن خ���الل ادوات اهمه���ا هي 
عملي���ة التاأث���ري “التغري���ب”، وكث���ري م���ن امل�ض���رحيني 
احيان���ا يخلطون بني م�ض���رح املعقول وال���ال معقول مع 
التغريب، وبري�ض���ت اول من عرف التغريب، هو تن�ضل 
ال�ض���يء عن �ض���ماته العامة، اما تغريب املمثل معناه ان 

ين�ضلخ من الدور ويحكيه وي�ضرده ال ان يلعبه«.
من جانبه قال د. عقيل مهدي انه “عندما عرف امل�ض���رح 
امللحمي يف العراق مل يك���ن اجلميع يعرفون ويدركون 
ما هذا امل�ض���رح، ب�ض���بب عدم وجود درا�ض���ات وادبيات 
ونقا�ض���ات يف ه���ذا اجلان���ب”، م�ض���ريا اىل ان “الناقد 
امل�ض���رحي اري���ك بينتلي افاد ابراهيم ج���الل عندما كان 

يدر����س يف امري���كا النه اول م���ن عرف عامليا بامل�ض���رح 
الثوري، وامل�ضاألة الثانية يتبني فيها دور الناقد الكبري، 
ح���ني ابتك���ر لونا�ضار�ض���كي الواقعي���ة اال�ض���راكية يف 
مو�ض���كو والتي اعط���ت القيمة اجلدلي���ة والديالكتيكية 

وكيف حتول اىل كوادر جمتمعية ولي�س اىل افراد«.
د. زه���ري البياتي ق���ال انه “عندما كن���ت طالبا يف معهد 
الفنون اجلميلة �ضاألت ا�ضتاذ بهنام ميخائيل وكنت اقراأ 
ع���ن بري�ض���ت، كيف ي�ض���بح املاألوف غ���ري ماألوف وغري 
املاألوف ماألوف���ا؟ ومل افهم يف وقتها تفا�ض���يل العبارة، 
فاأجابني هذه حجر الزاوية التي يعتمد عليها بري�ض���ت 
ومل يتو�ض���ع يف التفا�ض���يل، وبقينا يف مراجعة اىل ان 

عرفنا م�ضاألة التاأثري«.
وا�ض���اف ان “بري�ض���ت اعتم���د على مقول���ة ملارك�س، ان 
الفال�ض���فة ب���دال م���ن تف�ض���ري الع���امل يج���ب ان يغريوه، 
وه���ذا م���ا اعتم���ده يف جميع اعمال���ه من خ���الل خلخلة 
وعي وتفكري املتلقي واخلروج بعد العر�س امل�ض���رحي 

بقناعات خمتلفة عما كان قبل العر�س«.
بدوره قال د. جبار خماط عن “امل�ض���رح امللحمي وملاذا 
كان �ضرورة وخفت يف وقت من االوقات وهل باالمكان 
ان يرج���ع بتاأثري ع���ايل؟، اوال اقول ملاذا هو �ض���رورة، 
فم���ن ناحية الفكر هو انطلق من م�ض���طلح لهيغل “نفي 
النف���ي” مبعن���ى النف���ي االول وه���و املحاكاة ث���م ياأتي 
نفي اخر بطاقة التعب���ري اجلديدة، وهو االداء املناق�س 
حي���ث يقوم املمثل بفتح االط���ار احلواري مع اجلمهور 
ويتح���ول العر�س امل�ض���رحي اىل تنبيه ويقظة وفاعلية 

نقا�ضية من اجل التخل�س من �ضكون الواقع«.
م���ن جانب���ه ا�ض���تعر�س اال�ض���تاذ ب�ض���ار طعم���ة بع����س 
االعمال التي قدمها امل�ض���رح العراقي والتي مت تعريقها 
من قبل خمرجني عراقيني وتواريخ عر�ض���ها واالماكن 

التي عر�ضت فيها.
يف خت���ام اجلل�ض���ة حت���دث اال�ض���تاذ ام���ني املو�ض���وي، 
ع���ن ا�ض���اعة مفاهي���م يف الف���رات االخرية ب���ان االدب 
والرواية وامل�ض���رح يجب ان تبتع���د عن االيديولوجيا، 
وان ه���ذه م�ض���األة خادع���ة ب�ض���كل مطلق، الن���ه ال ميكن 
لالن�ض���ان ان يك���ون ب���ال ايديولوجي���ا، ولذل���ك يق���ول 
الفيل�ض���وف الفرن�ضي التو�ض���ري “حتى �ضهيقك وزفريك 
امنا هو ايديولوجا، ومبا اننا نتحدث عن بري�ضت فهو 
مثال لالأديب االيديولوجي ي�ض���بغ كل نتاجاته ب�ضبغة 
ايديولوجية تعرفونها، وحينما التقى ب�ضموئيل بيكت 
ق���ال له حب���ذا لو اظه���رت خلفية لعمال يبن���ون الن هذه 

الطبقة هي التي يقوم عليها املجتمع

 بيت المدى و معهد غوته يقيمان
حوارًا ثقافيًا حول برتولت بريشت والمسرح العراقي

بسام عبد الرزاق


