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هشام بن الشاوي

لم يكن نتاج بيتر بروك أحداثًا مسرحية فحسب، بل 
كانت أحداثًا في الحياة، وعوض الحديث عن تأثير 
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 
�لوقائ���ع �حلي���ة وممثل���ني �أحياء ع���ر م�س���رحية “�إ�س”، 
�إذ جع���ل �مل�س���رح حدث���ًا يتح���دث ع���ن �حلا�س���ر يف حلظة 

�حلا�سر«.
ويف قر�ءتنا لتجربة بيرت ب���روك قبل �ملرحلة �لباري�سية، 
نالح���ظ �أنه �عت���ر �الإخر�ج كحرف���ة ال ميك���ن �أن ياأتي �إال 
تدريجي���ًا باالحت���كاك باملمثل���ني، و�أن �ملخرج �ل���ذي ياأتي 
�إىل �لتدري���ب �الأول وقد �سجل كل �لتحركات يعد م�سرحيًا 

متحجرً�.
ويف خ�س���م عمل���ه مب�س���رحيات �سك�س���بري ت�س���اءل بي���رت 
ب���روك ع���ن عالق���ة م�س���رحيات �سك�س���بري بقاعة �مل�س���رح 
�الإليزبيت���ي، فاهت���دى �إىل �أن هذ� �مل�س���رح كان يعمل وفق 
قاعدة تقريب �ملمثلني من �جلمهور تقريبًا يجعل �خل�س���بة 
تلت�س���ق باجلمه���ور، ه���ذه �لقاع���دة ه���ي �أ�سا����س �مل�سرح 
�ل�سك�سبريي، وبذلك كان من �الأو�ئل �لذين طرحو� �إحدى 
�أه���م �الإ�سكاليات �لتي يعرفه���ا �مل�سرح �ملعا�سر حول كيف 
ينبغ���ي �أن تكون قاع���ة �مل�سرح وعل���ى �أي �أ�سا����س ينبغي 

بناوؤها وت�سميم هند�ستها.
وعلى عك�س �لكثري م���ن �جلماعات �مل�سرحية �لتي �سغفت 
بالبح���ث و�لتجري���ب، و�خت���ارت �له���روب م���ن �ملوؤ�س�سة 
و�الجت���اه للمخت���ر، ز�وج بي���رت ب���روك ب���ني �الجتاهني 
)�ملوؤ�س�سة �لر�سمية و�ملختر( ، فنحن، يقول بيرت بروك، 
ال ن�ستطي���ع �لهروب من �ملوؤ�س�سة وال �لدعوة �إىل تفتيتها، 
م���ا ميك���ن �لقيام به ه���و تنظيم حرك���ة �ملقاوم���ة �لد�خلية 
و�لع�سيان �ملنظم من �لد�خل، وبعد �سنو�ت من �لعمل يف 
�إط���ار �ملوؤ�س�سة، �سيغادرها ليخلق كيانا م�ستقال بباري�س، 
معرتف���ا �أن �ملوؤ�س�س���ة كاالأوب���ر� تق���اوم، وملحاربته���ا فعال 

يجب مغادرتها.
وعن���د تقدميه مل�سرحي���ة بيرت فاي�س “مار� �س���اد”، و�لتي 
تع���د كن���وع م���ن �لتاأم���ل ح���ول �حلم���ق و�لتاري���خ، �عتقد 
�ملتتبع���ون، نظ���ر� الأن �مل�سرحي���ة �أت���ت يف مرحل���ة معينة 
من �أبحاث���ه �ملخترية، �أن �إخر�جه كان عبارة عن خال�سة 
لتقنيات برتولد بري�س���ت و�أطروحات �أنطوين �أرطو، فرد 
بي���رت بروك ر�ف�س���ا نعت عمله باخلال�س���ة؛   الأن �الأ�سد�د 
ظل���ت يف ه���ذ� �لعم���ل يف و�سعي���ة �ملجابهة ولي����س هناك 

خال�سة �أو وفاق بل ثمة عملية لتعاي�س �الأ�سد�د.
يف �سن���ة 1966 ��ستطاع بي���رت بروك �أن ي�سل �إىل حتديد 
�جت���اه لبحثه و�سياغة �س���وؤ�ل لهو�ج�س���ه:   “كيف ميكن 
ل�سيء جوهري �أن ينقل بو��سطة حمرك حي؟   نعود د�ئما 
�إىل نف����س �ملع�سل���ة”، حيث كان���ت حرب فيتن���ام منا�سبة 
بالن�سب���ة �إلي���ه للقاء بني م�س���رح �لوقائ���ع �حلية وممثلني 
�أحياء عر م�سرحية “�إ�س”، �إذ جعل �مل�سرح حدثًا يتحدث 

عن �حلا�سر يف حلظة �حلا�سر.
وبع���د ه���ذه �لتجرب���ة ق���ّل �إنت���اج بي���رت ب���روك، و�أ�سب���ح 
�أعم���ق مع حتدي���د �جتاه ع���ام له���ذ� �لتوجه باإعالن���ه �أننا 

نعي����س زمنا في���ه كل �سيء يتط���ور وال ميك���ن للبحث فيه 
�إال �أن يك���ون بحث���ا يف �ل�سكل؛   حتطي���م �الأ�سكال �لقدمية 
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�سكل 
منح���رف، ما ميك���ن معرفته هو �أن �مل�س���رح يف حاجة �إىل 

ثورة م�ستمرة.
وعند ��ستقر�ره بباري�س يف 1968، �أعلن بيرت بروك عن 
تيمت���ه �لك���رى:   “يرتبط ما هو �أخالق���ي مبا هو جمايل 
يف عم���ل �ملمثل”، وكّون بباري����س �ملركز �لدويل لالأبحاث 
�مل�سرحي���ة م���ع مي�سل���ني روز�ن، حي���ث رف����س �لهو�ة يف 
مرك���زه، الأنه ال يعتق���د يف �إمكانية �لقيام ب���اأي �سيء باأياد 
فارغ���ة، وفتح �ملجال ملحرتف���ني لهم تكوين قري���ب منه �أو 

��ستغلو� يف �جتاهات مو�فقة ملا يطمح �إليه.
وبغية معار�سة �لتق�سيم���ات �لتي يعرفها �لعامل ويعي�سها 
�مل�س���رح، ول���و معار�سة رمزية، حث عل���ى �أن يكون �ملركز 
دولي���ا ينتمي �أع�ساوؤه جلن�سيات و�أ�سول عرقية خمتلفة، 

حماوال من خ���الل هذ� �ملزج �لعرق���ي �أن يظهر كيف ميكن 
للتفاه���م �أن يح�س���ل بني �أنا����س يبدون خمتلف���ني، وكيف 
ميك���ن �أن يت���م ه���ذ� �لتفاهم ب���دون “خال�س���ات” وبدون 
“�تفاقات مغلوطة”، وهكذ� �ستدخل �ل�سبغة �لعاملية �سيئا 

ف�سيئا لتكون فيما بعد مادة عرو�سه وهيكل م�سرحه.
ث���م �نطل���ق بي���رت ب���روك وجماعت���ه ع���ر رحل���ة �ملعرف���ة 
و�لتع���رف نح���و �ملجه���ول، رحلة �ستق���وده �إىل �إي���ر�ن ثم 
�أفريقيا فاأمريكا.   ومل ياأخذ معه �أية معد�ت م�سرحية لهذه 
�لرحل���ة با�ستثناء �سن���دوق يحتوي عل���ى �آالت مو�سيقية 
و�آخ���ر في���ه مالب����س بي�س���اء، و�أربع���ة وع�سري���ن ق�سب���ا 

وب�ساطا وعلبا من �لورق �ملقوى من �أ�سكال خمتلفة.
ومن���ذ جترب���ة �مل�سرح �خلام، ظل���ت �ل�ساح���ة �لعمومية ال 
تفارق �أعم���ال بيرت بروك �مل�سرحي���ة، ومنطلقا منها يعلن 
باأن���ه ميكن �تخ���اذ �أي ف�ساء ف���ارغ ون�سمي���ه خ�سبة، و�أن 
يع���ر �أح���د ه���ذ� �لف�ساء حت���ت �أنظ���ار �سخ����س �آخر كاف 

ليكون هناك حدث م�سرحي.
ويف بحثه عن م���زج �الأ�سد�د �سافر بيرت بروك وجماعته، 
بع���د �أفريقي���ا، �إىل �لوالي���ات �ملتح���دة مغري� م���رة �أخرى 
�جت���اه بحث���ه ليعمل بتن�سي���ق مع جماع���ات �أخرى تبحث 
�نطالق���ا م���ن حم���دد�ت متقاربة بع����س �ل�س���يء.   وبهذه 
�لتجرب���ة تنته���ي مرحلة �لتكوي���ن بالرحلة وع���ر �لرحلة 
ليع���ود �إىل باري�س، ويقرر �إنهاء حال���ة �نغالق �ملركز على 
نف�س���ه وعل���ى �لبح���ث و�لتجري���ب لينفتح عل���ى �جلمهور 

�لو��سع، فيختار �سك�سبري مرة �أخرى.
م�سرحي���ة  لتق���دمي  طريق���ة  ب���روك  بي���رت  �بتك���ر  وق���د 
“مهابهار�تا”، و�لتي تبلغ مدتها ت�سع �ساعات، و�ملاأخوذة 
ع���ن ن�س ملحمي غري م�سرح���ي يف �الأ�سل يتمحور حول 
�أ�سط���ورة هندي���ة، �سب���ق �أن قدمه���ا يف مهرج���ان �أفنيون 
خ���الل ليلة و�حدة يف �سي���ف 1985، ويف باري�س قدمت 
يف ثالث���ة �أجز�ء خالل ث���الث �أم�سيات؛   يوؤدي �ملتفرجون 
ع���ن �الأجز�ء �لثالثة م�سبقا، ثم يح�س���رون ملدة ثالث ليال 
متتابعة ملتابعة �لعمل �مل�سرحي، ومن خالل هذه �لتجربة 
متكن بيرت بروك من حتقيق حلم عجز عن حتقيقه �لعديد 
من �ملخرجني، �أال وهو �ملزج بني �مل�سرح و�حلياة؛   حيث 
ي�سب���ح �مل�سرح جزء� من �حلي���اة �ليومية، وتغدو �حلياة 
�ليومي���ة ج���زء� م���ن �مل�سرح.   وق���د �أبهرت ه���ذه �لتجربة 

�لباحثني وحريت �ملنظرين.
عن العربي اجلديد

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

مسرحي على قيد الحياة«.

ظ���ل بيرت ب���روك باأعمال���ه ونظرياته �مل�سرحي���ة ورحالته 
�أركان �الأر����س، وبتجارب���ه �لفني���ة  �لت���ي ج���اب خالله���ا 
و�الإن�ساني���ة �خل�سب���ة هن���ا وهن���اك، م�س���در �إله���ام ملئات 
�مل�سرحي���ني ح���ول �لع���امل، ومنوذج���ًا للم�سرح���ي �لذي ال 
يكف عن �لبحث و�ال�ستك�ساف و�لتفاعل مع جماعات رمبا 
مل تعرف �مل�سرح من قبل، حتى �إنه يف م�سرحيته �الأخرية 
�لت���ي قدمه���ا �لعام 2019 وعنو�نها “مل���اذ�؟  ”، بد� وكاأنه 

م�سر على م�ساءلة �مل�سرح وهو يف �ل� 93 من عمره.
يف كتاب���ه” �لنقط���ة �ملتحولة...   40 عام���ًا يف ��ستك�ساف 
ف���اروق  �لر�ح���ل  �مل�س���ري  �لناق���د  كان  �مل�س���رح” �ل���ذي 
�لعربي���ة وو�سع���ه يف  �إىل  م���ن ترجم���ه  �أول  عبد�لق���ادر 
متن���اول �لق���ر�ء �لعرب، و�س���در �لع���ام 1991 يف �سل�سلة 
ع���امل �ملعرف���ة �لكويتية، يط���رح بيت ب���روك �الأ�سئلة �لتي 
�سب���ق �أن طرحه���ا يف كتاب���ه” �مل�ساح���ة �لفارغ���ة “ �ل���ذي 
ترجم���ه عبد�لق���ادر �أي�س���ًا و�سدر عن د�ر �له���الل �مل�سرية 

عام 1986.
�إن بي���رت بروك كما يق���ول عبد�لقادر يف تقدميه ل� “�لنقطة 
�ملتحولة” رجل م�سرح، ولهذ� �نطلق من �لبديهة �لب�سيطة 
وه���ي �أن �مل�سرح يجب �أن يك���ون م�سرحًا، مبعنى �أن يقدم 
م�سرحي���ة ال حما�س���رة �أو ق�س���ة �أو ح�سدً� م���ن �الأفكار �أو 
من�س���ورً� دعائيًا، وحني �عتم���د هذه �حلقيقة مل يعد يحمل 
تقدي�سًا ز�ئفًا لن�س بعينه �أو تر�ث بعينه، وكان هذ� يعني 
طرح �الأ�سئلة �الأ�سا�س مثل،ملاذ� �مل�سرح على �الإطالق؟   ما 
هدف���ه؟   هل هو مفارقة تاريخية؟   هل هو �أثر بال متخلف 
يج���ب �أن يحال �إىل �ال�ستيد�ع؟   هل خل�سبة �مل�سرح مكان 
حقيق���ي يف حياتنا؟   �أية وظيفة ميكن �أن يوؤديها �مل�سرح؟   
وم���اذ� ميكنه���ا �أن تكت�سف؟   م���ا خ�سائ�سها وم���ا �سماتها 

�لعامة؟
يطل���ب �لناق���د ف���اروق عبد�لق���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�سروط وجوده، وهي 

كذلك ال تنف�سل عن تاريخ كتابتها.
يق���ول بروك “هذه �سورة �ملوؤل���ف حلظة �لكتابة و�لبحث 
د�خ���ل م�سرح متحل���ل ومتطور، وكلما م�سي���ت يف �لعمل 

�أ�سبحت هذه �لنتائج �أقل �سمواًل«.
ه���و �إذً� كتاب يثري من �الأ�سئل���ة �أكرث مما يقدم من �إجابات 
وي�سرح م���رر�ت �لرف�س �أكرث مما يف�س���ر �أ�سباب �لقبول 
ومي���زق �أ�ست���ار �لوهم و�خل���د�ع و�سوء �لني���ة و�لق�سور 
و�لعج���ز ع���ن �الكتم���ال �لت���ي تل���ف �مل�س���رح يف �أ�سكال���ه 
�الأربعة �لت���ي ناق�سها، )�مل�سرح �ملي���ت و�ملقد�س و�خل�سن 

و�ملبا�سر(.
ويف جم���ال بحث���ه يدور ح���ول ثو�ب���ت ثالثة ه���ي �ملمثل 
و�ملخ���رج و�جلمهور، و�إذ� كان���ت كتابات كثرية قد ن�سرت 
ح���ول �ملمث���ل وف���ن �لتمثي���ل وبدرج���ة �أقل ح���ول �ملخرج 

ووظيفت���ه، فلعل فنان���ًا معا�سرً� مل يتن���اول دور �جلمهور 
بهذ� �ل�سمول و�لنفاذ كما تناوله بروك.

ي�س���ع بيرت ب���روك �جلمه���ور يف قلب �لتجرب���ة �مل�سرحية 
ويلق���ي عليه عبئه���ا “هنا ترج���ع �مل�سكلة م���رة �أخرى �إىل 
�ملتفرج، هل يود �أي تغيري يف �سروطه؟   هل يود �أن يتغري 
�س���يء يف نف�سه �أو حيات���ه �أو جمتمع���ه؟   �إذ� مل يكن يريد 
فهو لي�س بحاجة �إىل �مل�سرح، من حيث هو �متحان قا�س، 

منظار مقرب، �أ�سو�ء كا�سفة.
م���ن ناحية �أخ���رى قد يود �أن يكون �مل�س���رح هذ� كله، ويف 
ه���ذه �حلال ل���ن ي�سبح يف حاج���ة �إىل �مل�س���رح فقط، لكنه 
بحاجة ل���كل �سيء ي�ستخرجه منه، بحاجة ملحة �إىل �الأثر 

�لذي يخد�س و�إىل �أن يبقى هذ� �الأثر وال يزول.
�لكال�سيك���ي  للم�س���رح  �لد�فع���ة  �لق���وة  �أن  ب���روك  ي���رى 
و�لتج���اري عل���ى �ل�س���و�ء ظلت ط���و�ل قرون ه���ي �إحد�ث 
�أث���ر يف �جلمهور، وجاء رد فع���ل �مل�سرح �لتجريبي �ليوم 
ك���ي مي�س���ي �إىل �أق�سى �لنقي�س، ومن �أج���ل �أن تظل �الآلة 
�مل�سرحي���ة د�ئ���رة بكف���اءة ف���اإن �لعالق���ة باجلمه���ور ه���ي 

�خليوط �لتي تربط �أجز�ء �الآلة معًا.
�مل�ساأل���ة لي�ست فقط ه���ي �حل�سول عل���ى �سحك �جلمهور 
�أو ت�سفيق���ه، وما �أ�سهل �أن ينزلق ممثلون وخمرجون �إىل 
�لنظ���ر للجمهور باعتباره ع���ددً� وباعتباره متقلب �ملز�ج، 
فحت���ى �لفنانون �جل���ادون يتخ���ذون �إز�ء �جلمه���ور �أحد 
موقفني، �إما �أن يعمل���و� على ك�سبه و��ستمالته و�ل�سيطرة 
علي���ه وجلده بال�سي���اط و�إرغامه على �ل�سم���ت و�متالكه، 
و�إما جتاهله “فلنعمل الأنف�سنا كاأنه لي�س موجودً� هناك«.

�ل�سبيل �إىل تعلم عالقة خمتلفة مع �جلمهور يحدده بروك 
باأن���ه �لقي���ام ب�سال�سل طويلة م���ن �الرجت���االت بعيدً� مما 
�عت���اده جمهور �مل�سرح يف خ�سم �حلي���اة، من دون �سيء 
مع���د من قب���ل على �الإط���الق، مثل حو�ر حقيق���ي ميكن �أن 

يبد�أ من �أي نقطة ومي�سي يف �أي �جتاه.
به���ذ� �ملعنى ياأتي �ملمثلون �إىل �جلمه���ور وهم م�ستعدون 
لتق���دمي حو�ر ال تق���دمي عر�س، ومن �لناحي���ة �لتقنية فاإن 
�إخر�ج �حل���و�ر �مل�سرحي يعني خل���ق مو��سيع ومو�قف 
له���ذ� �جلمه���ور �خلا����س، تتي���ح ل���ه �أن يوؤث���ر يف تط���ور 

�لرو�ية خالل �لعر�س.
ين�س���ح بيرت ب���روك �ملمثل ب���اأن يبد�أ بتح�س����س �جلمهور 
باأب�سط �لط���رق، كاأن يلعب مبو�سوع ما �أو يتكلم �أو يقدم 
�س���ذر�ت م���ن �لعالق���ات �الإن�ساني���ة م���ن طري���ق �ملو�سيقى 
و�لرق����س و�لغناء، وهو من خالل ذل���ك ي�سر ��ستجابات 
�جلمه���ور، متام���ًا كم���ا يف �ملحادث���ة ح���ني ت�ست�سع���ر على 
�لفور م���ا �لذي يعني �ل�سخ�س �الآخ���ر ويهمه، وحني يجد 
�ملمثل �الأر�س �مل�سرتك���ة ويبد�أ يف تنميتها يجب �أن ي�سع 
يف �عتب���اره كل �الإ�س���ار�ت �ل�سغ���رية �لت���ي توم���ئ �إىل 

��ستجاب���ات جمه���وره، و�سرعان ما يح����س �جلمهور بهذ� 
ويفه���م �أنه �سري���ك يف تنمي���ة �لفعل، و�سيح����س بالده�سة 

و�ل�سعادة الكت�ساف �أنه يلعب دورً� يف �حلدث.
هك���ذ� �كت�س���ف بروك خالل جتارب���ه يف �أفريقي���ا و�أمريكا 
وفرن�س���ا وهو يقدم �أعماله يف �لقرى �لنائية ويف �ملناطق 
�حل�سري���ة �خل�سن���ة، �أم���ام �الأقلي���ات �لعرقي���ة و�مل�سن���ني 
و�الأطف���ال و�جلانحني وقا�سري �لعقل و�ل�سم و�لعميان، 
�أن لي����س هناك عر�سان متطابقان على �الإطالق، مما يعني 
�ال�ستجاب���ة يف كل مرة ملا مي�س �جلمه���ور ويجعله قريبًا 

من �لعر�س وم�ساركًا فيه.
وق���د تعلمنا، كما يق���ول بروك، �أن �الرجت���ال تقنية �سعبة 
عل���ى نح���و ��ستثنائ���ي ودقي���ق، وخمتل���ف كل �الخت���الف 
ع���ن تل���ك �لفك���رة �لبالغ���ة �لعمومية، ع���ن “�حلادث���ة” �أو 

“�لو�قعة” �لتلقائية.
�الرجت���ال يقت�سي مهارة فائقة من جان���ب �ملمثلني يف كل 
نو�ح���ي �مل�س���رح، ويتطل���ب تدريب���ًا خا�سًا وق���درة هائلة 
عل���ى �لعطاء وح�س���ًا بالفكاهة، و�الرجت���ال �الأ�سيل �لذي 
يت�ساع���د �إىل �لتق���اء حقيق���ي ال يح���دث �إال ح���ني يح����س 

�مل�ساهدون باأنهم مو�سع حب �ملمثلني و�حرت�مهم.
لقد قطع بيرت ب���روك وفريقه من �ملمثلني ذوي �جلن�سيات 
�ملختلف���ة و�الأطر �لثقافية �ملتباينة رحالت طويلة ليقدمو� 
عرو�سه���م يف و�س���ط �أفريقيا و�أط���ر�ف ��سرت�ليا و�أماكن 

خمتلفة من �آ�سيا و�أمريكا.
جترب���ة فني���ة و�إن�سانية مل يفعله���ا غريه، �إذ ق���دم عرو�سًا 
ال تق���ل �أهمي���ة ع���ن �سابقاته���ا يف �مل�س���رح �ملعا�س���ر، مثل 
“�الأف�ستا”  �لقدمي،  �لزر�د�ستيني  كتاب  “�أورغا�ست” عن 
ع���ام 1971، و”�الأيك” عن قبيل���ة �أفريقية تعاين �جلفاف 
و�ملجاعة يف 1975، و”�جتماع �لطري” عن ن�س �ل�ساعر 
�لفار�سي فريد �لدي���ن �لعطار يف 1979، و”�ملهابهار�تا” 

�مللحمة �لهندية �لرهيبة �لعام 1986 و�سو�ها.
وكمث���ال ملا ي���وؤدي �إليه مثل ه���ذ� �لبحث يكت���ب بروك عن 
“هذ� �لعمل يف تطور د�ئم، ولعبنا  “�جتماع �لطري” �أن 
ع���ددً� م���ن �سياغات���ه يف �أفريقيا وع���ددً� �آخ���ر يف باري�س 
وكث���ريً� عر �أمريكا، ويف �لنهاية كن���ا نغري �أطقم �ملمثلني 
عل���ى نح���و دوري كل ليل���ة حت���ى يكت�س���ب كل ع�س���و يف 
�جلماع���ة فهم���ًا جدي���دً� ل���كل دور، ويف �الأ�سب���وع �الأخري 
�أ�سب���ح لدين���ا �سبع���ة �أزو�ج م���ن �ملمثل���ني م�سوؤول���ني عن 
�سبع �سياغ���ات للعمل، و�لليلة �الأخ���رية كانت ت�سم ثالثة 
عرو����س يب���د�أ �الأول يف �لثامنة م�ساء و�لث���اين منت�سف 
�للي���ل و�لثالث يف �لفج���ر، و�أول �لعرو����س كان �رجتاليًا 
وثانيه���ا كان هادئ���ًا ملتزم���ًا بالن�س وثالثه���ا كان ذ� طابع 

�حتفايل«.
�لالف���ت يف �ختي���ار�ت ب���روك �أنه مل يكن حما�س���رً� د�خل 

�أط���ر ثقافت���ه �الإغريقي���ة �الأوروبي���ة �أو قا�س���رً� عليها، بل 
هو ق���ادر على �أن يبح���ث يف تقدمي “�أودي���ب” كما يبحث 
يف تق���دمي “�ملل���ك ل���ري”، ويلتف���ت يف �لوق���ت ذ�ت���ه نحو 
كت���اب �لزر�د�ستيني �لقدمي، و�سوفي���ة فريد �لدين �لعطار 
و�مللحم���ة �لهندي���ة �لكب���رية “�ملهابهار�ت���ا”، وه���و ح���ني 
يقرتب م���ن تلك �الإبد�ع���ات �لكبرية �ل�س���ادرة عن ثقافات 
�أخرى فهو ال يقرتب منها باأفكار م�سبقة �أو قو�لب جاهزة، 
ب���ل عليه �أن يف�س���ر مادته كي تتالءم د�خله���ا، لكنه يقرتب 
منه���ا باح���رت�م وحمب���ة ورغب���ة �سادق���ة يف فه���م منطقها 
�لد�خل���ي و�لوظيف���ة �لتي كان���ت توؤديه���ا يف �لثقافة �لتي 

�سدرت عنها.
يوؤم���ن بيرت بروك د�ئم���ًا بفكرة �الخت���الف وال يدعي �أبدً� 
�مت���الك �ليق���ني، “مل �أوؤم���ن يوم���ًا بوجود حقيق���ة و�حدة 
مف���ردة، ال حقيقتي �أنا وال حقائ���ق �الآخرين، و�إنني �أعتقد 
�أن كل �ملد�ر����س و�لنظري���ات ميك���ن �أن تك���ون جمدية يف 
م���كان ما وزمان بعينه، لكنني �كت�سف���ت �أي�سًا �أن �الإن�سان 
ال ميك���ن �أن يعي�س من دون توحد حار ومطلق بوجهة من 
وجه���ات �لنظر، ث���م مي�سي �لزم���ن فنتغري نح���ن ويتغري 

�لعامل، ومن ثم تتبدل �الأهد�ف وتتحول وجهات �لنظر.
�إنن���ي �أنظ���ر ور�ئ���ي �إىل �سن���و�ت طويل���ة حافل���ة بكتاب���ة 
�ملقاالت و�حلديث عن �أفكار يف �أماكن خمتلفة ومنا�سبات 
ال حد لتنوعها، ويفاجئني وجود �سيء و�حد ثابت ود�ئم، 
وك���ي ي�سبح لوجهة �لنظ���ر فائدة ما فيج���ب �أن يلتزم بها 
�ساحبه���ا �لتز�م���ًا كام���اًل، و�أن يد�ف���ع عنه���ا حرفي���ًا حتى 

�ملوت«.

دروس اإلخراج
وع���ن كيفي���ة تعاطي���ه م���ع �لعم���ل �مل�سرح���ي يق���دم بروك 
در�س���ًا ل���كل خم���رج، فهو ح���ني يب���د�أ �لعم���ل يف م�سرحية 
يب���د�أ باإح�سا�س د�خل���ي عميق من دون �س���كل كاأنه ر�ئحة 
�أو �س���وء �أو ظل، وه���ذ� �أ�سا�س مهنت���ه و�أ�سا�س دوره كما 
يق���ول، وهو �إعد�ده لبد�ية �لتدريبات على �مل�سرحية �لتي 
�سي�س���رع فيها، وثمة �إح�سا�س د�خل���ي من دون �سكل وهو 
�سلت���ه بامل�سرحي���ة و�قتناعه باأن ه���ذه �مل�سرحية يجب �أن 
يت���م �إخر�جها �لي���وم.   ومن دون هذ� �ليق���ني لن ي�ستطيع 
�إخر�جه���ا.   يقول، »�الإعد�د يعني �لتقدم نحو تلك �لفكرة، 
فاأبد�أ باإقامة �مل�سهد �مل�سرحي ثم �أحطمه، �أقيمه ثم �أهدمه، 
و�أنا �أفكر يف حلول له، �أي نوع من �الأزياء و�الأدو�ت؟   �أي 
ن���وع م���ن �الألو�ن؟   وتلك كله���ا �أدو�ت �للغة �لتي ميكن �أن 
جتع���ل هذ� �الإح�سا����س �لد�خلي �أق���رب �إىل �أن يكون �أكرث 
متا�س���كًا، وتدريجًا �سينبثق عن���ه �ل�سكل، وهو �سكل يجب 
�إخ�ساع���ه للتجريب و�لتعديل، لكنه يبق���ى �سكاًل قد �نبثق 
وه���و لي�س مغلقًا، الأنه لي����س �إال �مل�سهد �مل�سرحي، فامل�سهد 
لي�س �سوى �الأ�سا�س، �ملن�سة، ثم يبد�أ �لعمل مع �ملمثلني«.

حرية �ملمثل
�إن �لعم���ل يف �لتدريبات يجب، كما يقول بروك، �أن يخلق 
ج���وً� عامًا ي�سرع في���ه �ملمثلون مب���لء حرياتهم يف تقدمي 
كل ماميكنه���م تقدمي���ه للم�سرحية، لهذ� �سيك���ون كل �سيء 
مفتوح���ًا وطلق���ًا يف �ملر�ح���ل �الأوىل م���ن �لتدريب���ات، وال 
يفر�س عليها �سيئًا على �الإطالق، ومبعنى من �ملعاين فاإن 
ه���ذ� يعار�س على خ���ط م�ستقيم �لتكنيك �ل���ذي ي�ستخدمه 
�ملخ���رج �لذي يلق���ي خطاب���ًا يف �لي���وم �الأول للتدريبات، 
يتح���دث فيه ع���ن �مل�سرحي���ة ومنهجه يف �الق���رت�ب منها.   
يق���ول، “هكذ� �سنب���د�أ �لتدريب���ات.   قد نبد�أه���ا باحتفال، 

نبد�أها باأي �سيء، ولكن ال نبدوؤها �أبدً� باالأفكار«.
�إن بو�سع �ملخرج كما يقول بروك �أن يتعامل مع �مل�سرحية 
مثل �لفيلم �ل�سينمائي، ومن ثم فهو ي�ستخدم كل �لعنا�سر 
�مل�سرحي���ة من ممثل���ني وم�سمم���ني ومو�سيقي���ني وكاأنهم 
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 �الإخر�ج من منت�سفه 
متام���ًا، فن�س���ف �لفع���ل ين�سرف ل���الإد�رة و�لتوجي���ه، �أي 
حتم���ل �مل�سوؤولية و�تخاذ �لق���ر�ر�ت، و�أن تكون له �لكلمة 
�الأوىل و�الأخرية يف �لرف�س و�لقبول، �أما �لن�سف �لثاين 
فين�س���رف �إىل حتقي���ق �الجت���اه �ل�سحي���ح للعم���ل، وهنا 

ي�سبح �ملخرج قاب�سًا على �لدفة.
عن االندبندنت عربية

يسري حسان

 بيتر بروك أعاد تأسيس المسرح 
رؤية وإخراجا وتمثيال وجمهورا
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علي حسين

�سمعت با�سم بيرت بروك �لذي رحل عن عاملنا �م�س �الحد، 
الول م���رة عندم���ا عرثت على كتاب بعن���و�ن “us..   نحن 
و�لوالي���ات �ملتحدة “ �سمن �سل�سل���ة رو�يات �لهالل، وقد 
�عتق���دت �نه���ا رو�ي���ة لكاتب مل ��سم���ع به من قب���ل “ بيرت 
ب���روك “ �كت�سفت بعد �لتقدمي �ل���ذي كتبه �ملرتجم فاروق 
عب���د �لقادر �نه���ا م�سرحي���ة قدمتها فرقة روي���ال �سك�سبري 
ع���ام 1966 �سم���ن جت���ارب �مل�سرح �حلي، حي���ث قدم من 
خاللها بيرت بروك �إد�نة للحرب �لفيتنامية و�سور ب�ساعة 
�حل���روب وق���د كت���ب يف �لتق���دمي �ل���ذي ن�س���ر م���ع �لن�س 
�مل�سرح���ي:  ” �ن �حل���رب يف فيتن���ام تخل���ق موقف���ا �كرث 
ق���وة وحدة و�حلاح���ا مما ��ستطاع���ت �ي در�ما �ن نعرفها 
�ن تع���ر عن���ه “..  كن���ت �آنذ�ك مغ���رم بق���ر�ءة �لن�سو�س 
�مل�سرحي���ة، �تنق���ل ب���ني �ب�س���ن وت�سيخ���وف و�سك�سب���ري 
ور��س���ني وجان �ن���وي و�سارت���ر ومد�فع���ه �لثقيل���ة �لتي 
يطلقه���ا م���ن على خ�سب���ة �مل�س���رح، ومترد �لب���ري كامو من 
خ���الل �بط���ال م�سرحياته، و�ل�سخ�سي���ات �لتي تبحث عن 
موؤلفه���ا لويج���ي بري�ندل���و، وغر�ئ���ب �ساموي���ل بيك���ت.   
وله���ذ� �سارع���ت لقر�ءة ن����س بيرت بروك �ل���ذي عرفت �نه 
خم���رج م�سرح���ي، و�ن ه���ذه �مل�سرحي���ة �عده���ا بالتعاون 
م���ع �ملمثلني..   يف �لتقدمي يطرح بي���رت بروك �سوؤ�ال:   ما 
هو �مل�سرح �حل���ي؟   ويقول لي�ست لدينا �جابات على هذ� 
�ل�س���وؤ�ل، الن �له���دف م���ن �لعر����س �لذي يقدم���ه هو كيف 
ميك���ن لالح���د�ث �لد�ئ���رة يف عاملن���ا �لي���وم �ن تدخل �ىل 
�مل�س���رح ؟..   و�ل�سوؤ�ل �الهم كما يقول بروك:   ملاذ� يجب 
�ن تدخل هذه �الحد�ث �ىل �مل�سرح؟..   يف ذلك �لوقت كان 
�لر�ح���ل �لكب���ري كمال قا�سم ن���ادر ين�سر ف�س���وال من كتاب 
جريزي كروترو�سكي “ نحو م�سرح فقري “ �لذي �سي�سدر 
�سم���ن مطبوع���ات وز�رة �لثقافة �لعر�قي���ة.   و�سيلوح يل 
��سم بيرت ب���روك ثانية وهذه �ملرة من خ���الل �ملقدمة �لتي 
كتبه���ا لكتاب “ نحو م�سرح فقري “ ي�سيد فيها بتجربة هذ� 

�ملخرج و�ملنظر �لبولوين.
بع���د �سن���و�ت �ساأح�س���ل عل���ى �أع���د�د م���ن جمل���ة �حلي���اة 
�مل�سرحي���ة �لت���ي كان ير�أ����س حتريرها �لكات���ب �مل�سرحي 
�ل�سه���ري �سع���د �لله ونو����س، و�ساأج���د فيها ترجم���ة لكتاب 
بي���رت ب���روك “ �مل�ساح���ة �لفارغة “ – ترجمة ف���اروق عبد 
�لق���ادر �ل���ذي يوؤكد في���ه �ن باإم���كان �ملخ���رج �مل�سرحي �أن 
يتخذ �ية م�ساح���ة فارغة ويدعوها خ�سب���ة م�سرح عارية، 
ف���اإذ� �سار �ن�سان عر هذه �مل�ساحة �لفارغة يف حني يرقبه 
�ن�س���ان �آخر، فان هذ� كل ما ه���و �سروري كي يتحقق فعل 
م���ن �فعال �مل�س���رح.   �لكت���اب �لذي ظه���رت طبعته �الوىل 
يف بريطاني���ا عام 1968 ال يز�ل و�ح���د� من �هم �مل�سادر 

للعاملني يف �مل�سرح يف معظم بلد�ن �لعامل.
بعدها �ساأح�سل على هدية ثمينة من �ل�سديق عزيز خيون 
وكانت كت���اب “ �لنقطة �ملتحول���ة “ – ترجمة فاروق عبد 
�لق���ادر، �سادر ع���ن �سل�سلة ع���امل �ملعرف���ة �لكويتية، وفيه 
يط���رح بيرت بروك ه���ذ� �ل�سوؤ�ل:   ماذ� تعن���ي كلمة ثقافة؟   
ويخرنا �ن هذه �لكلمة متثل عنده ثالث ثقافات عري�سة، 
و�حدة هي، ثقافة �لدول���ة، و�لثانية ثقافة �لفرد، و�لثقافة 

�لثالثة هي يف ر�أيه فعل �إحتفايل “.
قب���ل وفات���ه بعامني خالل �لف���رتة �لتي �أعلن���ت فيها معظم 
دول �لعامل �حلجر �ل�سحي ب�سبب وباء كورونا، قال بيرت 
ب���روك و كان ي�ستعد ال�سد�ر كتابه “ �الإن�سات..   تاأمالت 
يف �ل�س���وت و�ملو�سيق���ى” ملر��سلة جري���دة لوفيغارو:  ” 
�ل�سم���ت ال يعن���ي �مل���وت.   هن���اك �ألف نوع م���ن �ل�سمت.   
�سم���ت �ملل���ل، و�سم���ت �لكاتدر�ئي���ات �أو �ل�سم���ت �ل���ذي 
�أ�سمع���ه خ���الل نزهات���ي يف غاب���ة ب���و� دو بول���ون.   ر�ئع 
ه���و ح�سور �ل�سمت بني �الأ�سج���ار” – ترجم �حلو�ر عبد 
�لرحيم نور �لدين – يف مذكر�ته �لتي �سدرت عام 2003 
بعن���و�ن “ لنن�س �لزم���ن “ – ترجم ف�س���ول منها حممود 
عب���د �لغني – يخرنا �ن �مل�سرح مل يكن من �إهتماماته يف 
�سب���اه فقد كان���ت �ل�سينما هي نافذت���ه �ىل �لعامل:  ” كنت 
ن���ادر� ما ��ساه���د م�سرحي���ة، و�ذ� فعلت فبتحف���ظ من�ساقا 
ور�ء و�لدت���ي وحبها للفن���ون، فيما و�ل���دي ي�سري بطرف 
عني )�نت و�نا ل�سن���ا مثقفني، نحن نحب �ل�سينما(   ��سعر 
و�ن���ا د�خل �مل�سرح، بانني مفتون، ولكن لي�س �حلبكة وال 
لعب �ملمثلني هم ما ��سر خميلتي، بل �البو�ب و�لكو�لي�س 

�ىل �ين توؤدي، �أي �سر تخبئه؟   “.
ول���د بيرت �ستيفن ب���ول بروك يف �حل���ادي و�لع�سرين من 
�ذ�ر عام 1925 يف مقاطعة “ �سزويك “ غرب لندن لعائلة 
رو�سية، كان و�لد�ه عامل���ان هاجر� من �الحتاد �ل�سوفيتي 
�ىل بريطاني���ا، بع���د �لث���ورة �لرو�سية، وبينم���ا كان �أبوه 
عامل���ا فيزيائيا متكن من �خ���رت�ع نظام خا����س للتليفون، 
ميك���ن �جلنود من �الت�سال يف جبه���ة �لقتال �أثناء �حلرب 
�لعاملي���ة �الأوىل، نال���ت �أم���ه درج���ة �لدكت���ور�ه يف �لعلوم 
�لكيميائي���ة، وتو�سلت �إىل تركي���ب م�ساد ملفعول �لغاز�ت 
�ل�سام���ة.  �أر�د� البنهم���ا �أن ي�سبح عامل���ا، فاهتم يف �سباه 
بقر�ءة �لكتب �ملتوفرة يف �لبيت وكانت خليطا من �لعلوم 
و�لرو�ي���ة و�لفل�سف���ة، قالت له �م���ه �إذ� �أردت �ن تنجح يف 
حياتك �ق���ر�أ هذه �لكت���ب وناولت موؤلف���ات كاتبها �ملف�سل 
تول�ست���وي، كان �الأب مغرم���ا ب�سك�سب���ري، ويق���ول البن���ه 
�إن ه���ذ� �لكات���ب ال يقل �أهمي���ة يف �لعلم ع���ن نيوتن..  يف 
�خلام�س���ة من عمرة يتعر�س الأزم���ة �سحية تتطلب �إجر�ء 
عملية جر�حية عاجلة، �الأطباء ين�سحون �الأم بان الترهق 
�ل�سب���ي كث���ري�، فحالته �ل�سحية ال ت�سم���ح باالإجهاد.   يف 
�ل�سابع���ة من عمره يج���رب حظه مع �لتمثي���ل فيوؤدي دور 
هامل���ت يف �حتف���ال �قامت���ه �ملدر�س���ة..   ينه���ي در��سات���ه 
�العد�دي���ة بدرجات متو�سط���ة، ومع بلوغه �س���ن �ل�سابعة 
ع�سرة )1942(   �أجنز �أول �أعماله �مل�سرحية حتت عنو�ن 

“حكاية �لدكتور فاو�ست �لرت�جيدية” ��ستناد� �إىل ن�س 
من ن�سو����س كري�ستوف���ر مارل���و )1564-1593(   �أحد 
كت���اب �حلقبة �الإيليز�بيثية.   حاول �ن يدر�س علم �لنف�س 
مث���ل �سقيقه �الك���ر �لذي ��سب���ح �إ�ست�ساري���ا نف�سيا، لكنه 
يف �لنهاي���ة يق���رر در��س���ة �الأدب �لرو�س���ي يف �ك�سفورد، 
هناك حيث يرق���د تول�ستوي وت�سيخ���وف ود�ستويف�سكي 
وغوغول. ، �ثناء در��سته �جلامعية تندلع �حلرب �لعاملية 
لبا����س  يرت���دي  �لع�سكري���ة،  للخدم���ة  في�ستدع���ى  �الوىل 
�جلي�س، ي�سخر من �سخ�سيته �جلديدة ويكتب يف ر�سالة 
�ىل و�لدت���ه �نه ال يع���رف هذ� �ل�سخ����س �ملنتكر يف لبا�س 
�حل���رب:  ” كانت فك���رة �حل���رب ترعبني من���ذ �لطفولة..  
وكن���ت �عتقد د�ئم���ا �نني يف �أول فر�س���ة متاحة �ساختبئ 
حتت �سري���ري �ىل �أن ت�سود �لهدنة “ لك���ن �آماله �ستخيب 
حيث يج���د نف�س���ه “ بجزمت���ني ثقيلتني ولبا����س ع�سكري 
“ يجت���از �حلو�ج���ز، وينظ���ر �ىل �لعري���ف وهو ي�سرخ 
طالب���ا منه ت�سلق �حلب���ال �ملعقودة.   بعد ع���ام يتم �عفاءه 
ب�سب���ب و�سع���ه �ل�سحي.   ينهي در��ست���ه عام 1945، يف 
�جلامع���ة يق���دم �ول جتارب���ه �مل�سرحية بعن���و�ن “ �حلب 
�ل�سائ���ع “ ع���ام 1943 �عده���ا عن رو�ي���ة لتورجنيف، مل 
يرث �لعم���ل �إهتمام �جلمهور، فقد كان���ت �حلرب ت�ستحوذ 
عل���ى �إهتم���ام �جلميع، بعد ع���ام يخو�س جتربت���ه �لثانية 
وه���ذه �ملرة م���ع �سك�سبري وم�سرحي���ة “ روميو وجوليت 
“ �لت���ي ي�سفها بانها م�سرحية عبثية، فروميو وجوليت 
�سحاي���ا �لتوقي���ت، �و �سحايا �لعامل �ملل���يء باملت�ساد�ت، 
تث���ري رومي���و وجوليت �إهتم���ام �جلمهور وي���دور حولها 
نقا�س وج���دل ووجد فيها �لبع�س ��سلوبا جديد� يعلن من 
خالل���ه �ل�ساب بيرت ب���روك �لقطيعة مع �مل�س���رح �ل�سائد. ، 
بع���د �لتخرج ي�سد �لرح���ال �ىل �سرت�تف���ورد م�سقط ر�أ�س 
�سك�سب���ري للتع���رف �أك���رث على �لكات���ب �ل���ذي �سرتتبط به 
حي���اة برب���اط وثي���ق:  ” �أعم���ال �سك�سب���ري ت�سب���ه نظام���ا 
متكام���ال لل�سفرة، ت�ستثري كل �سف���رة منه ذبذ�ت ونب�سات 
فينا.   و�سك�سبري ال ينتمي للما�سي، ولو كانت �ملادة �لتي 
يقدمها �سحيح���ة، فهي �سحيحة �الآن “..   على مدى �كرث 
من �سبعني عاما �سريتبط ��سم بيرت بروك بالكاتب �ل�سهري 
ولي���ام �سك�سب���ري،�إذ ال ميكن ف�سل م�س���رح بيرت بروك عن 
�سك�سب���ري، فقد �أخرجه و�سرحه وعق���ب عليه طو�ل حياته 
وكان يق���ول �ن �سك�سب���ري “ غذ�ءه �ملف�س���ل “ يتغذى منه 
مثلم���ا يتغ���ذى م���ن �حلي���اة..   يف م�سقط ر�أ����س �سك�سبري 
يق���دم م�سرحي���ة “ �ملل���ك ج���ون “..   مت تعيين���ه م مدي���رً� 
ل���د�ر �الأوب���ر� �مللكية، لك���ن » �مل�سرحي �مل�ساغ���ب » �سيثري 
�سج���ة بعد عر����س م�سرحية �سالومي �لت���ي ��ستخدم فيها 

ر�سومات ل�سلفلدور د�يل �عترت �آنذ�ك فا�سحة..
يعود للعمل يف م�سرح �سك�سبري ليقدم بع�سا من �لعرو�س، 
لكنه �سيبهر �جلمهور بعر�س م�سرحية �سك�سبري �لد�مية » 
تيتو�س �ندرونيكو�س » وفيها يقدم نظريته حول �لف�ساء 
�لف���ارغ، و�لت���ي �سي�سرحها يف كتاب���ه » �مل�ساحة �خلالية » 
ويف ه���ذه �مل�سرحي���ة يت���م �لتعاون م���ع لورن����س �أوليفيه 

��سهر من قدم �سخ�سيات �سك�سبري على �مل�سرح، وقد�سرح 
بروك �ن �لذي �سجعه على �خر�ج » تيتو�س �ندرونيكو�س 
» ه���و �إدر�ك���ه �نها حتوي ب���ذرة ما ميك���ن ت�سميته �مل�سرح 
�خل�س���ن، ب���ذرة كل �ملاآ�س���ي �ل�سك�سبريي���ة:  « �ن م�سرحية 
تيتو����س �ندرونيكو����س �ك���رث م���ن غريه���ا جتعلن���ا ندرك 
طبيع���ة عبقري���ة �سك�سبري » – بروك م���ع �سك�سبري ترجمة 

كلثوم �أمني -.
يف �ل�ستيني���ات يق���دم كاتبا م�سرحي���ا �سي�سبح و�حد� من 
�أه���م كت���اب �مل�سرح وه���و » بي���رت فاي����س » يف م�سرحية » 
م���ار� �ساد » �لتي �أحدثت حتوال كبري� يف �مل�سرح �لعاملي، 
ويخرن���ا بيرت ب���روك �أنفق برووك ما يق���رب ثالثة �أرباع 
م���دة �لتمرينات عل���ى �مل�سرحية يف ّح���ث وت�سجيع فريقه 
�لتمثيل���ي على �إنتاج �أ�سياء مبتك���رة تكمن خلف �لن�س �أو 
حتت���ه!.   لي�س �أي ن�س بالطب���ع، ولكن �لن�س �لذي ميتلك 
تل���ك �لق���درة على تفجري خميلة �لق���ارىء �أو �ملمثل.   ويف 
هذ� �ل�سدد، كتب قائاًل:   »...   يوجد يف مار�- �ساد �لكثري 
م���ن �الإ�س���ر�ف �لباروك���ي و�لفانت���ازي لالأف���كار.   وهكذ�، 
فا�لذي يرقب عملن���ا يف �لتمرينات ونحن م�ستغرقون يف 
�إق�ساء �لزياد�ت و�لزخارف، تلك �لتي �سغلت ثالثة �أرباع 
زم���ن متريناتنا عل���ى �مل�سرحي���ة، �سوف تنتاب���ه حالة من 
�لتفك���ري، يف �أنن���ا ن�سعى �إىل �إلغاء وحج���ب فكرة �ملوؤلف، 
عر �بتكار�تنا و�رجتاالتنا �لتمثيلية و�الإخر�جية.   لكن، 
لو �أن ه���ذ� �ملر�قب منح نف�سه �لقليل م���ن �ل�سر ملو��سلة 
�لعم���ل معنا �إىل �الآخر، خلرج بنتيج���ة معاك�سة متامًا.  «.  

وقد ح�سل �لعمل على جائزة “توين” عام 1966.
يف منت�س���ف �ل�سبعينيات يبد�أ بروك، م���ع �لكاتب “ جان 
كل���ود كاري���ري”، �لعمل عل���ى تكيي���ف �لق�سي���دة �مللحمية 
�لهندي���ة “ ماهابار�ت���ا “ يف م�سرحي���ة مت عر�سه���ا الأول 
م���رة يف عام 1985 حيث ��ستم���ر �لعر�س الكرث من �سبع 

�ساعات متو��سلة.
يف �حلدي���ث عن �سك�سبري يت�س���اءل بيرت بروك:   كيف �أنه 
رغ���م م���رور مئات �ل�سن���ني عل���ى كتابتها، مل���اذ� التعد هذه 
�لن�سو����س قدمي���ة؟   ويجيب عل���ى ذل���ك �ن �سك�سبري كان 
ميتلك �لقدرة على روؤية �لعالقات بني �ال�سياء يف �الأماكن 

�لتي ال ميكن �ن تكون فيها هذه �لعالقات.
يف بد�ي���ة �ل�سبعيني���ات ي�ستق���ر يف فرن�سا حي���ث يوؤ�س�س 
�ملركز �ل���دويل الأبحاث �مل�سرح، وتب���د�أ مرحلة جديدة من 
حيات���ه �سيقدم م���ن خاللها �أعم���ال ت�سيخ���وف و�سماويل 
بيكي���ت وحتفت���ه “ �ملهابهارت���ا “ و�إعادة تق���دمي عرو�س 

�سك�سبري
يف �آخ���ر حو�ر معه قبل عام قال بي���رت بروك:  ” خفت من 
�أ�سي���اء كثرية، و�ليوم �أخاف م���ن �ل�سقوط الأنني يف هذه 
�ملرحل���ة م���ن �لعم���ر، مل �أعد �أتوف���ر على ع�س���الت، وغالبا 
م���ا �أفقد تو�زين.   �أن���ا �أقبل فكرة �ت�س���ال �ملوت باحلياة.   
�سيك���ون من �لغب���اء �لفادح �العتق���اد باأننا خال���دون.   كل 
مول���ود يجب �أن مي���وت.   وهذ� لي����س موقف���ا �أخالقًيا �أو 

دينًيا �أو فل�سفًيا، بل هو بد�هة.

بيتر بروك يرحل صوب شكسبير
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فاضل سوداني

يبني المخرج العالمي بيتر بروك )79 سنة(   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 �إد�رة مهرجان Fools 25 حتت �إ�سر�ف م�سرح 
كوبنهاك���ن �لعامل���ي حتل���م �أن تفتت���ح مهرجانه���ا �ل�سيفي 
 Teatre ل�سنوي بهذ� �لعر�س بتقدمي م�سرح بيرت بروك�

des Bouffes du Nord�لذي �أ�س�سه يف باري�س.
ومم���ا جع���ل �لعر�س �مل�سرحي ه���ذ� �أكرث �إث���ارة و�إدها�سا 
للجمه���ور �لدمناركي هو �أن �لبطولة في���ه تقا�سمها �ملمثل 
�لفرن�سي �ل�سينمائ���ي �ملعروف مي�سيل بيكوىل مع �ملمثلة 
�مل�سرحي���ة �لقدي���رة نتا�سا باري)زوجة �ملخ���رج( ، �إ�سافة 
�ىل �أنهما ميثالن �أ�سجان وحب مبدع مثل ت�سيخوف وهو 
يف �لثالث���ني من عمره و�أولغا كني���ر وهي يف �لع�سرين.   
وبب�ساط���ة معرة و�سفافية و�ساعرية كبرية يعر�س هذ�ن 
�ملمث���الن عاطفة �سادقة جرفت �ملوؤل���ف �مل�سرحي و�ملمثلة 
�ملقت���درة ل�س���ت �سنو�ت فق���ط.   و لي�س م���ن �ل�سهولة �الآن 
�حلدي���ث ع���ن هكذ� مو�س���وع و �إحياء ما ج���اء يف ر�سائل 
�حل���ب �لنبيل �لقدمية يف زماننا �لذي �أ�سبح كل �سيء فيه 

مزيفا ويخ�سع لال�ستهالك حتى �حلب.
�أن منه���ج �لتمثي���ل �ل���ذي �أتبع���اه �ملمثالن من �أج���ل �إحياء 
هات���ني �ل�سخ�سيتني هي طريق���ة �الإخ���ر�ج �جلديدة �لتي 
تبناه���ا ومار�سها بروك يف �إخ���ر�ج عرو�سه يف �ل�سنو�ت 
�الأخ���رية و�لتي تعتم���د �لب�ساطة و�لتكثي���ف �لفني يف كل 
�س���يء �سو�ء يف حركة �ملمث���ل �أو يف ف�ساء �لعر�س بعيد� 
ع���ن �لتعقيد�ت و�لف���ركات �مل�سرحية )بحج���ة �لتجريب(   
�لتي جتعل �لفكرة غام�س���ة لدرجة يلتب�س �الأمر فيها على 
�ملتف���رج.   �أنه���ا طريقة �إخر�جية كانت �أ�سا����س لكتابة �أهم 
كت���ب ب���روك �لتنظريية )�لف�س���اء �خلايل(   لكن���ه �ملمتلئ 

بغنى عمل �ملمثل �لتعبريي على خ�سبة �مل�سرح.
وعل���ى ه���ذ� �الأ�سا����س يح���اول �ملخ���رج يف كل عرو�س���ه 
�لو�س���ول �ىل �ملمثل و�لف�ساء �ل�سع���ري �ملعر �لذي فقده 
�مل�س���رح �ملعا�س���ر بتاأث���ري وتف�سي���ل �مل�س���رح �ل�س���اذج �أو 
�خل�سن �لثقي���ل و�لرثثار.   و�لفر�غ هنا ال يعني �ألال�سيء 
�أو �لع���دم، و�إمن���ا يعن���ي �حلي���اة، �أي �أن يح���دث �سيء ما 
يف ه���ذ� �لف�س���اء �أو �أن حت���ل م�سكلة في���ه.   ومبعنى �آخر 
�أن ب���روك يكث���ف ويوؤ�سلب فك���رة �لعر����س وحركة �ملمثل 
و�ل�س���ورة يف �لف�س���اء �مل�سرح���ي �ىل �أق�س���ى �لدرج���ات 
ويجعله���ا و��سح���ة ومع���رة وفيه���ا �لكث���ري م���ن �لعم���ق 
و�ل�سفافية �أم���ام �جلمهور �لذي يدفعه هذ� �أن يرى عر�س 
و��سح���ا يف �إ�سار�ت���ه وعمي���ق يف معن���اه وحرك���ة ممثله 
فيكون متوهجا وفيه �لكثري من �لدفء و�سرعان ما يدخل 

يف �أعماق �جلمهور.
لقد جرب ب���روك خالل م�سريته �مل�سرحية �لطويلة �ملمتدة 
الأك���رث من ن�سف قرن، �لكثري م���ن �الأ�ساليب وطبق �لعديد 
�الأ�سل���وب  ه���ذ�  �ىل  فتو�س���ل بخرت���ه  �لنظري���ات،  م���ن 
�الإخر�ج���ي �ملعر و�لغني و�لذي يخل���ق من خالله عر�سا 

ملب���دع  �سفاف���ة  و�أحا�سي����س  م�ساع���ر  �س���دق  �ىل  ينتم���ي 
كت�سيخوف.

رسائل شاعرية عنيفة
عندم���ا �لتق���ى ت�سيخ���وف )�لرو�ئ���ي و�ملوؤل���ف �لدر�م���ي 
و �لطبي���ب �أي�س���ا(   باملمثل���ة �أولغ���ا كني���ر يف م�س���رح 
مو�سك���و �لفني حت���ت �إ�س���ر�ف �ملخرج و�ملنظ���ر �لرو�سي 
�ستان�سالف�سك���ي �ل���ذي ب���د�أ يخرج م�سرحي���ات ت�سيخوف 
حي���ث الق���ت جناح���ا كب���ري� مث���ل م�سرحي���ة �خل���ال فانيا 
وم�سرحي���ة �ل�سقيق���ات �لث���الث وب�ستان �لك���رز وغريها، 
�سع���ر كل منه���ا بق���وة جتذبهم���ا، �أن���ه �حل���ب �ل���ذي تكل���ل 
بزو�جهما)��ستم���ر �س���ت �سنو�ت فقط.   كان���ا معا يف عام 
1900 � م���ات ت�سيخ���وف وه���و يف عم���ر 44�أي يف ع���ام 
1904(   بالرغم من �أن ت�سيخوف كان مري�سا بال�سل مما 
حت���م عليه �لعي�س يف جو حار مثل جو مالطا يف �جلنوب 
في�ساع���ده هذ� عل���ى �لكتاب���ة �أي�سا.   �أما ه���ي فان ظروف 
عمله���ا �مل�سرح���ي يفر����س عليه���ا �أن تك���ون يف مو�سك���و.   
فكان���ت ر�سائلهما �لطويلة هي �لو�سيل���ة �لوحيدة للتعبري 
ع���ن حبهم���ا وعالقتهم���ا �لفري���دة، �إذ فيها ط���رح كل منهما 
� �مل�سرحي���ة يف ر�سائ���ل  م�ساكل���ه �حلياتي���ة و�الإبد�عي���ة 
�سدي���دة �لعاطف���ة و�ل�ساعري���ة و�ل���دفء و�حلميمية، مما 
جع���ل عر�س بي���رت بروك � ت�سيخوف )�س���ع يدك يف يدي(   

عر�سا عن �حلب و�مل�سرح.
و�لن����س �ملعد عن جو �لر�سائ���ل �لت�سيخوفية يتنا�سب مع 
�أ�سل���وب بيرت بروك وي�ساعده للتعبري �لفريد �عتماد� على 
�جلملة �ملعرة �لر�سيقة �ملكثفة، فالر�سائل فيها جانب مهم 
ه���و �ساعرية �لعو�ط���ف �لتي تبتع���د عن خ�سون���ة �لو�قع 
وفيه���ا �لكثري من �حلب و�حلياة مم���ا جعل تر�جيدية هذ� 
�النف�س���ال �و �لبع���د �ملفرو����س على �لزوج���ني ق�سة حب 
عنيف���ة مبني���ة على فه���م �أحدهم���ا لالآخر و�ح���رت�م �سادق 
حلياتهم���ا �لعملي���ة و�إيج���اد �لتري���ر�ت لظ���روف عملهما 
�الإبد�ع���ي.   وم���ن ه���ذ� �ملنطلق تب���دو �سيئ���ا مده�سا حقا 
طبيع���ة هذه �لعالقة بينهما، فهم���ا كانا مبدعان يف �مل�سرح 
و�حل���ب و�حلي���اة، وم���ن هن���ا كان���ت �أهمية ه���ذ� �لعر�س 

�أي�سا.

الرؤية اإلخراجية
يف عر����س بي���رت ب���روك ه���ذ� كان �الإخ���ر�ج بعي���د� ع���ن 
�الفتع���ال، فلي�س هنالك �سو�س���اء �أو �سخب، و�إمنا هنالك 
�سمت مع���ر ي�سل حد �لتاأثري �ل�سعري �لذي ُيظهر �لكثري 

من �جلمال يف �بتعاد ت�سيخوف عن �أولغا كنير،و�لكثري 
منه يف متثي���ل نتا�سا باري ومي�سيل بيك���ويل �للذين كانا 
يتحركان يف ف�ساء خ�سبة م�سرح تتوزع فيه ثالثة كر��سي 
مغط���اة من���ذ �لبد�ي���ة بالقما����س �الأبي�س،ويغ���ري �ملمثالن 
مكانها ح�س���ب �حلاجة و �لتعبري عن �حلدث كما حدث يف 

�ملا�سي.
�إ�ساف���ة �ىل �ستارة حمر�ء و�سجادة على �الأر�س ومن�سدة 
مكت���ب مما يوح���ي وكاأن �مل���كان غرفة للق���ر�ءة �مل�سرحية 
ت�سيوؤه���ا �إن���ارة بي�ساء �ساحب���ة.  ويوح���ي كل هذ� بذلك 
�جل���و �ل�ساح���ب �لذي تتح���رك فيه �سخ�سي���ات ت�سيخوف 
�مل�سرحي���ة ب�سبب �سح���وب حياتها.   ومعد ه���ذه �لر�سائل 
كان حري�س���ا عل���ى �أن تتحول �إىل عر�س يث���ري �لكوميديا 

�ل�ساعرية �ل�سود�ء �ل�سفافة.
يف هذه �ل�سينغر�فيا ت�ُمثل ق�سة حب عنيفة تتوهج بحرقة 
�لفر�ق و�لبعد.   مرة يكون �ملمثل بيكويل و�ملمثلة ناتا�سا 
ب���اري خ���ارج �حل���دث �أي كممثلني يروي���ان �ىل �جلمهور 
مبا�س���رة ق�سة ح���ب ت�سيخ���وف و�أولغا كني���ر وحياتهما 
�لت���ي فيه���ا �لكث���ري م���ن �مل�س���رح فيتذك���ر�ن م�سرحي���ات 
ت�سيخ���وف وظ���روف كتابته���ا، �أو يروي���ان ويدخالن يف 
�حل���دث �أي�س���ا ليمث���الن كل �س���ي مرتب���ط بحياتهم���ا كم���ا 
ح���دث يف �ملا�س���ي وكم���ا ج���اء يف �لر�سائ���ل.   ويح���دث 
�أحيان���ا نوعا من تد�خ���ل �الأزمنة فمثال عندم���ا مل ي�ستطع 
ت�سيخ���وف �لطيب و�خلجول ط���رح رغبته �أو ر�أي ما �أمام 
�ستان�سالف�سك���ي �ملخرج �ملفكر، و�حرت�م���ا له فاإنه يو�فقه 
د�ئما،ولك���ن يكت���ب ر�يه �حلقيقي �ىل زوجت���ه، و�ملمثالن 
بيك���ويل و نتا�س���ا يعلق���ان علي���ه )�الآن(   �أم���ام �جلمهور.   
ويتطرق �لعر�س حلادثة و�قعية يف �إحدى �لر�سائل حيث 
يكت���ب ت�سيخوف عن و�حدة من م�سرحياته �لتي �أخرجت 
يف م�س���رح مو�سكو �لفني باأن �ملخ���رج �ستان�سالف�سكي مل 
يتو�س���ل �ىل جو �مل�سرحية وال للكوميديا �ل�سود�ء �ملبنية 
عليها، وهذ� حدث ب�سبب كون �ملخرج �ستان�سالف�سكي يف 
تلك �ملرحلة كان يفكر بو�قعية فوتغر�فية وطبيعية مغرقه 
ويري���د �أن ينقل �لطبيع���ة و�حلياة بدقي���ق تفا�سيلها على 

خ�سبة �مل�سرح بعيد� عن �مل�ّسرحة �ل�سرورية للعر�س.
وم���رة �أخرى ف���اأن �ملمثل���ني يندجم���ان بال�سخ�سيتني )�أي 
ت�سيخ���وف و�أولغ���ا(   فتمث���ل ناتا�س���ا �إح���دى �سخ�سيا ت 
�ل�سقيق���ات �لث���الث مما يدخلن���ا يف �أ�سل���وب م�سرح د�خل 
م�س���رح، و�لتكني���ك �الإخر�جي ه���ذ� �أعتمده ب���روك بدون 
مبالغ���ة كبرية، فرز �أ�سلوب �لتكثيف يف كل �سيء، فلي�س 
هنال���ك �إك�س�س���و�ر ي�ستخدم���ه �ملمثل، فمثال عندم���ا يقر�آن 

فقر�ت من �لر�سائل يتم هذ� بدون ورق، �أي �ن �الأك�س�سو�ر 
و�الأ�سياء �مل�ستخدمة �الأخرى كرقية �لتلغر�ف غري مرئية 

توحي بها �حلركة فقط.
و�لقيم���ة �لفني���ة �الأخ���رى تعتم���د عل���ى تكني���ك ل���ه عالقة 
باالإع���د�د و �إخ���ر�ج �لعر�س، مث���ال عندما ت�ستعي���د �أولغا 
كنير بع����س �أحد�ث �ملا�سي من وجه���ة نظرها فاأن نف�س 
�حلادث���ة ه���ذه، يتحدث عنه���ا ت�سيخوف م���ن وجهة نظرة 
هو وفيها بع�س تعليقاته و�لكثري من �ل�سحك و�ل�سخرية 
�مل���رة �لتي تثري �جلمه���ور، و�أحيانا يتد�خ���ل �حلدثان �و 
يروي �ملمثل���ني بع�س �الأحد�ث بالتن���اوب فاأحدهما يكمل 

رو�ية �الآخر.
ومب���ا �ن �ملا�سي موجود بكثاف���ة يف �الأحد�ث فان �ملخرج 
يعتمد على �س���وت �لقطار �حلزين وه���و ي�سوت بطريقة 
كاأن���ه �سوت �ملوت، وهذ� تاأويل مه���م الأن �ملوت كان د�ئما 
ر�ب�سا يف بيت ت�سخوف نتيجة مر�سه ولهذ� فان �ل�ستارة 
�ل�سخم���ة �ملعلقة يف �لغرف���ة كانت حمر�ء جت���ذب �لب�سر 
وتثرين���ا ب�سكونها.   و�عتمد �ملخ���رج للتعبري عن �ملا�سي 
�أي�س���ا ب�سوت �لتلغ���ر�ف �لقدمي كاإ�س���ار�ت برق تعر عن 

�ملجهول.
وقب���ل �أن مي���وت ت�سيخوف يرتدي قبعت���ه ويحمل ع�ساه 
ويتنح���ى جانب���ا يف �لظ���الم �خلفي���ف.  ومل يب���ق الأولغ���ا 
بعده �س���وى �لفر�غ و�مل�سرح.   وكان���ت نتا�سا باري حتى 
�لنهاية ت�سعرنا ب���ان �أولغا عا�ست خمنوقة من �لفر�غ بعد 
موت ت�سيخوف، فكان���ت �سفتاها متجمدتني من هذ� �لفقد 
�لذي �سيحرمها روؤية عيني ت�سيخوف � بيكويل �لتي ترى 
�لع���امل بعيني طفل )هل حقيقة �سوف ال نرى بع�سنا �أبدً�؟  
!  (   هكذ� تكتب �أولغا � ناتا�سا باندها�س وعدم ت�سديق يف 
ر�سالته���ا �أالأ خرية )�لتي الميك���ن �أن تر�سلها(   �ىل حبيبها 
�لر�ح���ل �إال �أن���ه ي�سمعه���ا، �أما بيكويل ت�سيخ���وف )�مليت(   
في�سمعه���ا وهو يف ظالم عم���ق �مل�سرح، ينظره���ا مبت�سما 

فقط.

التمثيل
كانت نتا�سا ب���اري تتحرك على �مل�سرح برقة متناهية فيها 
�لكث���ري من �لتعبري، فمن خالل حركة يد ب�سيطة مت�سد بها 
�سع���ر حبيبها �الأبي�س تظهر لن���ا �إعجابها باإبد�عه �ملتميز، 
وعندم���ا ت�سع �ل�س���ال على كتفي���ه، فهذه �حلرك���ة �لرقيقة 
فيه���ا تعبري على قلقه���ا عليه وكاأنها تتمن���ى �أال مير�س من 
جديد، بل �أن يكون لديه �لقدرة على �الحتفال معها بتوهج 
�حلياة ليلة و�حدة �أخرى، وهو من جانبه يفهم م�ساعرها 
وحرك���ة يديها �حلنونتني و�سوته���ا �لرقيق �ملتهدج وهي 

تتحدث عنه باإعجاب كبري.
�أما مي�سيل بيكويل فبالرغم من �أنه ينطلق من �لتعبري عن 
�ل�ساعري���ة يف �حلي���اة ويرك���ز عليها يف متثيل���ه من خالل 
�عتم���اده على منهج �ستان�سالف�سكي يف كتابه )عمل �ملمثل 
م���ع نف�سه وم���ع �ل���دور(   �أي منه���ج �ملعاي�س���ة و�الإندماج 
�لكام���ل بال���دور، �إال �أن���ه ي�س���ع �أي�س���ا م�ساف���ة بينه وبني 
�ل�سخ�سي���ة ح�سب منهج بر�ست �لذي يلتزم به بيرت بروك 

يف �لكثري من �الأحيان يف عمله.
لذل���ك فاملمث���الن بيكويل ونتا�س���ا باري وبتاأث���ري �ساعرية 
ب���روك �مل�سرحي���ة مل يخدع���ا �جلمه���ور بح���ركات  بي���رت 
��ستعر��سية �سريعة مزيف���ة وال باملالب�س �مللونة �جلذ�بة 
وال بتل���ك �حل���ركات و�الإ�س���ار�ت �لكث���رية �لت���ي ي�سي���ع 
و�سطها غنى �ملمثل �لروحي، و�إمنا كانا يعتمد�ن �الإ�سارة 
�ملع���رة وو�س���وح �مل�ساع���ر.   حق���ا كان���ا ممث���الن بخرة 
ر�سين���ة و��سحة و ميثالن ب�سخري���ة وكوميديا قريبة من 

روح ت�سخوف
لق���د �أثار �ملخرج يف هذ� �لعر�س تلك �لعنا�سر �ل�سرورية 
للتوت���ر �لدر�مي �ملبن���ي على �مل�ساعر �ملركب���ة و�لعو�طف 
�لنبيل���ة �ملوؤثرة الإثارة �حلنني يف د�خ���ل �جلمهور، ولكن 
بدون عو�ط���ف ثرثارة من خالل �أ�سل���وب �سفاف له عالقة 
باأ�سل���وب �لو�قعي���ة �لبنائي���ة الأن م�س���رح بي���رت بروك هو 
م�س���رح �ملمث���ل، لذلك فل���م يلتزم �ملخ���رج بدق���ة �لتفا�سيل 
لنقل ع�س���ر ت�سيخوف �أو �ل�سبه �لكب���ري بينه وبني �ملمثل 

بيكويل.
و�لهدف �الأ�سا�سي لبي���رت بروك يف هذ� �لعر�س هو تاأكيد 
رف�س مث���ل هذه �لنهاي���ة �ملا�ساوية �ملبكرة حلي���اة �إن�سان 
مب���دع مثل ت�سيخوف م���ن خالل �إبر�ز �جلم���ال يف حياته 
و�إبد�ع���ه وكذلك �لقبح يف �حلي���اة عموما بوعي �ملنده�س 

من كل هذ�.

بيتر بروك يقرأ رســائل تشيخــوف
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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���رت ب���روك ع���ن �أربع���ة �جتاه���ات يف �مل�سرح:   
�خل�س���ن،  �مل�س���رح  �ملقد����س،  �مل�س���رح  �ملمي���ت،  �مل�س���رح 
و�مل�س���رح �ملبا�س���ر.   يقول يف هذ� �ل�سدد:   “قد تقف هذه 
�الأن���و�ع �الأربعة جنب���ا �إىل جنب يف بع�س �الأحيان �سو�ء 
يف “وي�س���ت �ن���د”، يف لن���دن، �أو �ساح���ة �لتامي����س، يف 
نيوي���ورك.   وق���د يبتعد �لو�حد عن �الآخ���ر مئات �الأميال.   
فنج���د �مل�س���رح �ملقد����س يف فر�سوفي���ا و�مل�س���رح �خل�سن 
يف ب���ر�غ.   وقد يح���دث �أحيانا �أن ن�ستعمل ه���ذه �الأنو�ع 
�الأربع���ة ��ستعماالت م�ستعارة وق���د يظهر نوعان منها يف 
�أم�سي���ة و�ح���دة ويف م�سه���د و�حد، وقد تت���ز�وج �الأنو�ع 

�الأربعة يف حلظة من �للحظات ويف كثري من �الأحيان«.
�مل�سرح �ملميت

وح���ده ��س���م ه���ذ� �لنوع م���ن �مل�س���رح كاف الن ي���دل على 
�لالحي���اة، وتف���وح منه ر�ئحة �ملوت، فه���و م�سرح بال غد، 
ال يالم����س �إال جزءً� �سغريً� من �ملجتم���ع، نعرف �نه د�ئما 
يخط���ئ يف تقومي���ه لالأ�سي���اء �لت���ي، مبوجب���ه، يج���ب �أن 
حترتم.   لكن �مل�س���رح �ملميت، يحيط �الأعمال �لكال�سيكية 
بهال���ة من �الح���رت�م �لز�ئف با�س���م �الأ�سي���اء �ملكتوبة.   ال 
ينف���ك بي���رت بروك ي���ردد هذ� �ملنط���ق �لذي �س���ار ي�سطدم 
يف وقتن���ا �حلا�سر مع �لكثري من �لنا����س �لذين يعترون 
�مل�س���رح �لكال�سيكي �أدب���ا وثقافة ولي�س عر�س���ًا م�سرحيًا 

حيًا.
�سار يف �إمكاننا �أن جند �مل�سرح �ملميت �ليوم، يف �الأوبر� 
�لفخمة ويف �الأعمال �لكال�سيكية، مثلما ميكن �لعثور عليه 
�أي�س���ا يف م�سرحيات كل من موليري وبري�ست و�سك�سبري، 
ولي����س هناك مرت���ع له �أخ�س���ب من م�سرحي���ات �سك�سبري 
تل���ك �لت���ي يوؤديه���ا ممثلون حمرتف���ون، د�خ���ل ديكور�ت 
مدرو�س���ة، و�أزياء فاخرة ومو�سوع���ات حمللة، ت�ساحبها 
�ملو�سيق���ى، ويب���دو د�خله���ا �ملمثلون، ن�سط���ني وممتلئني 
بالتن���وع.   مع ذلك، نقول الأنف�سنا حلظة �مل�ساهدة، �إن هذ� 
م�سج���ر، كل �سيء متو�فر فيه �إال �حلي���اة، لهذ� يجب عدم 
�لرف���ع من قيمت���ه، الأننا عندما نرفع م���ن قيمة �سيء رديء 

فاإمنا نخدع �أنف�سنا.
يق���ول بيرت بروك، عندما نعرث عل���ى �سكل م�سرحي معني، 
ف���اإن علين���ا �أن ال نق���وم باإنتاج���ه م���ر�ر� وتك���ر�ر� و�ىل 
�الأب���د، كم���ا �أنن���ا ال ن�ستطي���ع ذل���ك �أ�س���ال.   يعتق���د �أن فن 
�مل�س���رح ز�ئ���ل، وقتي، عاب���ر:   “يف �مل�سرح ف���اإن �أي �سكل 
جدي���د �سيحم���ل مع ميالده عنا�سر موت���ه وال بد من �إعادة 
��ستيع���اب كل �الأ�س���كال �جلديدة و�لتي حتم���ل م�سامينها 
�جلدي���دة عالم���ات تاأث���ري�ت �ملحي���ط”.   ه���ل ي�سم���ح لنا 
ه���ذ� �أن نق���ول �إن �مل�س���رح يج���ب �أن ُيفه���م باأن���ه ف���ن عابر 

وتاف���ه �إىل ه���ذه �لدرج���ة؟   بالن�سبة �ىل بيرت ب���روك، فاإن 
�ل�سرع���ة �لتي جتري بها �لتماري���ن وتقدم فيها �لعرو�س، 
الأ�سباب �قت�سادي���ة، خطرة وعاجزة �أق�سى حدود �لعجز، 
مثله���ا يف ذل���ك مث���ل �لبطء �ل���ذي مييز بع����س �النتاجات 
�الإخر�جية �لرو�سية �لتي ت�سيء ��ستعمال �لزمن فتم�سي 
��سه���ر� ط���و�اًل ب���ل �سنتني كاملت���ني �أحيان���ا يف �ملناق�سات 
و�الرجت���ال و�لدر��س���ات �الأر�سيفية من دون �أن تعطي يف 
�لنهاي���ة نتائ���ج �أف�سل مم���ا تعطيه تلك �لف���رق �لتي تتمرن 
ثالثة �أ�سابي���ع.   �لعر�س �مل�سرحي لي����س هدفًا بحد ذ�ته:   
يج���ب �أن يعرث لدى كل متفرج على �سدًى خا�س.   �إخر�ج 
م�سرحية معينة ميكن �أن يوؤثر على �ملتفرج �الإنكليزي يف 
حني يرتك �الإخر�ج �مل�سرحية نف�سها �ملتفرج �الأمريكي يف 

حالة من �لرود و�لذهول.
�ملميت موجود يف �لو�سع �لثقايف، يف �لعمل �القت�سادي، 
يف حي���اة �ملمثل، يف �الإخر�ج، يف �لن�س، يف �لنقد، مثلما 
توج���د د�خل �مل�سرح �ملميت خفقات حياتية مقنعة �إىل حد 
بعي���د.   �مل�سرح �ملميت ال يعن���ي �مل�سرح �مليت فعال، و�إمنا 
ه���و م�سرح فعال ب�س���كل يبعث على �النقبا����س و�لغثيان، 
له���ذ� �ل�سبب بالذ�ت، فاإنه قاب���ل للتغري ومو�جهة �حلقيقة 
�لب�سيط���ة �لتي يدعوه���ا �لعامل باأ�س���ره “�مل�سرح” يف كل 

زمان ومكان.

المسرح المقدس
لك���ن كيف ميكن �أن منو�سع �الت�سال؟   هل يجب علينا �أن 
نبح���ث عنه يف هذ� �مل�س���رح �لذي يطلق علي���ه بروك ��سم 

�ملرئي؟ غري  �ملقد�س” �أو  “�مل�سرح 
�مل�س���رح �ملقد����س لدى بروك ه���و ذلك �مل�سرح غ���ري �ملرئي 
�ل���ذي ي�سبح مرئي���ًا بفعل �لتجرب���ة �لفعال���ة و�ملكت�سفات 
�جلدي���دة و�متح���ان م���ا تو�سلن���ا �إلي���ه يف �ل�ساب���ق.   هو 
م�س���رح �لالمعقول وم�سرح �لوح�سية مع���ا.   يقرتب �أكرث 
 ،Le happening »من �مل�س�������رح �ملقد�س، هو “�لو�قعة
�لت���ي ب���د�أت موجته���ا يف �لوالي���ات �ملتح���دة.   وتنبث���ق، 
مبدئيا، ب�سكل تلقائي، وميكن �أن تقع يف �أي زمان ومكان، 
ال يحده���ا �لوق���ت بح���دود، وميك���ن �أن تخت�س���ر نف�سه���ا 
بدقائ���ق حمدودة.   باخت�سار مفي���د، لي�س هناك متطلبات 

حمددة حلدوثها.
بحث بيرت بروك عن �ملقد�س عميق جد� ب�سكل غري متناٍه، 
فاالأمثل���ة �لت���ي ��ستعملها مثل �لو�قعة، �رت���و، كيننغ هام، 
بيكيت، غروتوف�سكي، و�مل�س���رح �حلي، مبثابة مر�حل ال 
�أك���رث وال �قل، بحيث ن�سعر �أن �مل�سروع �لذي �سي�سالح به 
بروك، بني �الأر�س و�ل�سماء، بني �مل�ساهد و�ملمثل، وبيننا 

وبني �أنف�سنا، و��سع جد�.

المسرح الخشن
يق���ع  �لق���ذ�ر�ت:   وال  عل���ى  �مل�س���رح �خل�س���ن  يتاأ�س����س 
بال�سرورة د�خل م�سرح، و�إمنا د�خل �لعربات، و�لناقالت 
و�لوح�سي���ة  “�لق���ذ�رة  �خل�سبي���ة.    �ملن�س���ات  عل���ى  �أو 
ظاهرت���ان طبيعيت���ان، و�لغر�ب���ة عم���ل مف���رح”.   مب���اذ� 
يحلم بي���رت بروك على وجه �لتحدي���د؟   �نه يحلم مب�سرح 
�سعب���ي حقيقي، يقف �سد �لت�سلط، �سد �لتقليد و�لفخفخة 
و�لتظاه���ر، ويحل���م بال�س���ريك، و�لبهلو�ني���ة.   لكنه يحلم 
�أي�س���ا ب�”ق�سة �حل���ي �لغربي” وم�سرحي���ة “�مللك �بو”.   

يحلم �أي�سا مب�سرح ر�ف�س.
يف ه���ذ� �لف�سل يتح���دث بروك ع���ن �لعالقة ب���ني بري�ست 
َل �ل�س���ورة �لرمزي���ة على �ملنظر  وك���ورد كريك �ل���ذي ف�سَّ
�ملر�س���وم للغابة �لكامل���ة، العتق���اده �أن �لتفا�سيل �لكثرية 
غ���ري �سرورية وت�ستح���وذ على �هتمامنا ب���ال فائدة.   يف 
ح���ني �أن بري�ست مل ي�ستخدم هذه �لطريقة يف �لتعامل مع 
�ملنظ���ر �مل�سرحي فح�سب و�إمن���ا يطبقها على “عمل �ملمثل 
�أي�س���ا عندم���ا ينظر �إلي���ه من وجهة نظر �ملتف���رج”.   �ألغى 
بري�س���ت �لعاطف���ة �مل�سطنعة وتط���ور �ل�سخ�سية وتنامي 
�مل�ساعر الإدر�كه �أن ع���دم �إلغائها �سيوؤدي �إىل عدم و�سوح 
�ملغ���زى �ل���ذي نري���د �أن ن�سل �إلي���ه.   جاء بري�س���ت بفكرة 
ب�سيط���ة مفاده���ا �أن “�لكام���ل” ال يعني �أن يك���ون “�سبيها 
باحلي���اة” و”�الإحاطة بها من جمي���ع �جلهات”، و�ن على 
�ملمث���ل �أن يفهم �مل�سرحية و�ن يعرف ماذ� تخدم لكي يفهم 
�له���دف �حلقيق���ي م���ن ور�ء عر�سه���ا وتاأليفه���ا وعالقته���ا 

بالعامل �خلارجي �ملتغري.
يحيلن���ا بروك هنا، على �ملث���ال �الأكرث قوة، وهو �سك�سبري 
وم�سرح���ه �ل���ذي يعت���ر �لنم���وذج �ل���ذي ي�س���م �لعنا�سر 
�لر�ستي���ة و�لبيكيتي���ة.   يلقي بروك �ل�س���وء، على بع�س 
�الأعم���ال �ل�سك�سبريي���ة �لت���ي قدمه���ا، حمل���اًل �إياه���ا وفقا 
م���ن ه���ذه:    �ملقد����س و�خل�س���ن،  لتد�خله���ا وتعاقبه���ا يف 
م�سرحي���ة “�لكيل بالكيل” �لتي مل يق���رر �خلر�ء هل هي 
كوميدي���ة �أم ال، لعدم متثيلها كث���ري�.   هذ� �الأ�سكال جعلها 
من �أكرث م�سرحيات �سك�سب���ري بوحا، �إذ تك�سف يف �سكلها 
وم�سمونه���ا، ع���ن نوعني م���ن �لعنا�سر، عنا�س���ر �مل�سرح 
�ملقد����س وعنا�س���ر �مل�س���رح �خل�س���ن.   م�سرحي���ة “هرني 
�لر�ب���ع” �لت���ي تك�سف عن مزيج م���ن �لقد�سية و�خل�سونة 
يف م�سهد �حلانة من خالل و�قعية �لنرث و�سعرية �الأجز�ء 
�الأخ���رى، وم�سرحية “حكاي���ة �ل�ستاء” �ملق�سم���ة �أحد�ثها 
ثالث���ة �أج���ز�ء، وم�سرحي���ة “�مللك لري” �لت���ي ال ميكننا �أن 

نر�ه���ا ممثلة ك�سرد حكائ���ي، الأنها عبارة ع���ن �سعر �سخم 
ملتح���م م�سم���م لدر��س���ة حزم���ة م���ن �لعالق���ات �الإن�سانية 
�ملتد�خل���ة �لت���ي تتعاق���ب وتتعاك����س ب�س���كل مو�س���وري 
مث���ل حزمة لوني���ة، وم�سرحية” �لعا�سف���ة” �لتي يختلف 
�أمره���ا ع���ن باقي �أعم���ال �سك�سبري، فهي م���ن بد�يتها حتى 
نهايته���ا تتحرك عر مو�طن روحية، وفيها ميكن �أن نعرث 
عل���ى �الأ�سل���وب �لقد�سي، �لكومي���دي، و�خل�س���ن، بكيفية 
ميتافيزيقي���ة.   ون�ست�س���ف �أن �ملقد����س و�خل�سن يتغذيان 
ب�س���كل تلقائ���ي ويوج���د�ن يف مناخات طبيعي���ة ممتزجة 

ومتد�خلة.

المسرح المباشر
يظل �مل�سرح كمكان لي�س كباقي �الأمكنة �الأخرى، �نه ي�سبه 
�إىل ح���د كبري �ملكرة �لتي تك���ر �ل�سورة، لكنه �أي�سا مثل 
�لعد�س���ة �لب�سرية �لتي ت�سغره.   �ن���ه عامل �سغري ومهدد 
ب���اأن يتقل�س حجمه �أكرث فاأكرث.   ولك���ن كيف �ل�سبيل الن 

جنعله �ليوم يعي�س؟
لرنجع �إىل مو�سوعنا:   ما �مل�سرح؟   وما هو هذ� “�لف�ساء 
�خل���ايل” �ل���ذي يجب مل���وؤه؟   �جل���و�ب، �أن ه���ذ� �ل�سيء 
�ل���ذي نت�ساءل عنه با�ستمر�ر، و�ل���ذي ال يكّف عن ت�سديع 
روؤو�سن���ا بالبحث و�لتدقي���ق، ال ي�ستطيع �الإن�سان �لعادي 
�لبيت، وال يف �خلمارة،  �ل�سارع، وال يف  “�أن يجده يف 
وال م���ع �الأ�سدقاء، وال على �أريك���ة �لطبيب �لنف�ساين، وال 
يف �لكني�س���ة، وال يف �ل�سينم���ا”.   �إن �مل�س���رح ف���ن يوؤك���د 
نف�س���ه “يف �حلا�س���ر” وهذ� م���ا يجعله مقلق���ا.   فامل�سرح 
ه���و “�لرقعة �لتي تقع فيه���ا �ملجابهة �حلياتي���ة، �إذ يخلق 
�جتم���اع جمموعة كبرية م���ن �لنا�س يف م���كان و�حد قوة 
كب���رية، وه���ي �لق���وة �لت���ي يف �حلي���اة �ليومية ل���كل فرد 

و�لتي ميكن فرزها و��ستيعابها بو�سوح«.
الأجل بلوغ ه���ذ� �لهدف، يجب �أن يبقى �لتح�سري للعر�س 
�أي�سا  �أن يك���ون هو  “مفتوح���ا”.   �ختي���ار �ملمثل يجب 
“مفتوح���ا”.   فبي���رت بروك، ال يعتق���د �أن يف �إمكاننا �أن 
نع���رف مقدم���ا هل هذ� �ملمث���ل �أو ذ�ك يليق به���ذ� �لدور �أو 
ذ�ك:   �أثن���اء �لتماري���ن نكت�سف���ه، وه���ذ� يخ�س���ع �أي�س���ا، 
لعالقت���ه بباق���ي �ملمثلني.   فاملمثل قب���ل �أن يكون �سخ�سية 
م�سرحي���ة هو رجل �أو �م���ر�أة، وحينما يري���د �أن يدنو من 
ن����س م�سرحي، ال يدن���و منه فقط مبا ميتل���ك من مقومات 
مهنت���ه �أو باإميانه بفنه، و�إمنا مع توتر�ته �ل�سخ�سية، مع 
م�سكالت���ه �لتي ميكن �أن تكون عو�ئ���ق كثرية مثلما ميكن 
�أن تك���ون عو�م���ل م�ساعدة.   يف مثل ه���ذه �حلالة، ي�سبح 

�مل�سرح “طريقة يف �حلياة«.

في أروقة كتاب »الفضاء الخالي« لبيتر بروك
محمد سيف
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ما أطول الرحالت التي قطعها بروك، الذي رحل 
في باريس عن 97 عامًا، وفريقه من الممثلين 

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 
»الفضاء المسرحي المشترك« والصّلة مع المتفرج 
وتجنب القطيعة بين المسرح والواقع المعاش.   
يقول الناقد المسرحي جون هيلبيرن، الذي وثق 

هذه الرحلة في كتاب من أكثر الكتب مبيعًا »كانوا 
يضعون سجادة كل يوم في قرية نائية ويسترجلون 

عرضًا باستخدام األحذية أو الصندوق.   لم يكن هناك 
نص أو لغة مشتركة«.

ومل تك���ن هذه �س���وى حمطة م���ن بني �ملحط���ات �لكثرية 
�لتي مي���زت �الإنت���اج �الإبد�عي لعم���الق �مل�سرح �حلديث 
بي���رت بروك.   فطيلة م�سريت���ه �لفنية حاول بروك جتديد 
�مل�س���رح �لغرب���ي من خ���الل تلقيح���ه باالأ�س���كال �لثقافية 
�ملتنوع���ة �ل�سرقي���ة و�الأفريقي���ة و�الأمريكية، ف���كان د�ئم 
�لبح���ث و�لرتح���ال، وز�ر كث���ري م���ن �ل���دول للبحث عن 

�أ�سول �لفرجة �لدر�مية وطقو�سها �الأنرثوبولوجية.
�لبد�ي���ة كان���ت من لندن �لت���ي ُولد فيه���ا �لكاتب و�ملخرج 
�لريط���اين ع���ام 1925، حيث ن�س���اأ يف �أح�س���ان عائلة 
يهودي���ة م���ن �أ�س���ول رو�سي���ة، غ���ريت ��سمها م���ن بريك 
�إىل ب���روك.   ومل���ن كان ي�ساأله عن هويت���ه �ليهودية، كان 
�ملخرج �لريطاين يجيب باأن���ه ال عالقة تربطه بجذوره 
�ليهودي���ة، وبالعك����س ف���اإن �سع���وره باالنتم���اء لعروق���ه 
�لرو�سي���ة ال يحتم���ل �أي �ّس���ك.   زوجت���ه �ملمثل���ة ناتا�س���ا 
ب���اري هي �الأخرى م���ن �أ�سول رو�سي���ة، و�أول �سيء �سّد 
�نتباه���ه ح���ني �لتقاه���ا عام 1950 ه���و ��سمه���ا »ناتا�سا« 
متامًا كبطلة »�حلرب و�ل�سلم« لتول�ستوي، كما �أن �إيرينا 
�بنة بي���رت بروك �ُسميت كذل���ك تخلي���دً� ل�سخ�سية �لبنت 
�ل�سغ���رى يف م�سرحي���ة ت�سيك���وف »�الأخ���و�ت �لثالث«.   
بيرت �ل�س���اب �أح���ّب �ل�سينما و�لت�سوير، لك���ن �لعمل يف 
�ملج���ال �ل�سنيمائ���ي يف بريطاني���ا م���ا بع���د �حل���رب كان 
يب���دو ل���ه بعيد �ملنال فاجت���ه لدر��س���ة �الأدب �لرو�سي يف 
جامع���ة �أوك�سف���ورد.   موهبت���ه يف �الإخ���ر�ج �مل�سرح���ي 
�نفج���رت مبكرً�، حي���ث قام باإخ���ر�ج �أول عمل له وهو ال 
يتع���دى 22 �سنة م���ع »عذ�ب �حلب �ل�سائ���ع« ثم »روميو 
وجوليي���ت« ل�سك�سبري وهو �لكاتب �ل���ذي تاأثر به بروك 
حل���ّد كبري وكان من �أه���م م�سادره يف �أعمال���ه �مل�سرحية 

طيلة م�سو�ره �الإبد�عي.
�سن���ة ُعنّي مدي���رً� لد�ر �الأوب���ر� �مللكية »كوفن���ت غاردن«، 
لك���ن �سرعان ما مت �إبعاده عن هذ� �ملن�سب بعد »ف�سيحة« 
ر�سومات �سلفادور د�يل �لت���ي و�سعها بروك كديكور�ت 
مل�سرحي���ة »�سالومي« لريت�سارد �سرتو�س.   لُّقب ب�»�لطفل 
�مل�ساغب« وكان با�ستطاعته �ملو��سلة يف �لعمل بامل�سرح 
�لتج���اري �الإجنلي���زي بعد �أكرث من �أربع���ني عر�سًا ُكّللت 
جميعه���ا بالنج���اح و�جلو�ئ���ز، وه���ي �لفرتة �لت���ي �أد�ر 
فيه���ا �أ�سماء المع���ة من �مل�س���رح �لعاملي �أمث���ال �أور�سون 
وعالقت���ه  ت�س���ّوره  �أن  �إال  �أولفيي���ه،  ولور�ن����س  ويل���ز 
بامل�س���رح تغ���ريت، حيث ب���د�أ يخو�س جت���ارب م�سرحية 
متمي���زة �ساهم���ت يف جتديد وج���ه �مل�س���رح �لغربي �إىل 
�الأب���د.   ��ستله���م �أف���كاره م���ن ُرو�د �الإخ���ر�ج �مل�سرح���ي 
�أمث���ال غروتوف�سك���ي �ساحب نظري���ة »�مل�س���رح �لفقري« 
لتدري���ب ممثلي فرقة �سك�سبري عندما قدمت عر�س »نحن 
و�لوالي���ات �ملتح���دة« يف �ل�ستين���ات وكان �لعر�س عماًل 
م�سرحي���ًا �سيا�سي���ًا �أثار �سّج���ة �إعالمية �أن���د�ك، كما تاأثر 
بق�سطنطني �ستاني�سالف�سك���ي و�لفرن�سي �أنطونان �أرتو 
�ساحب نظري���ة »م�سرح �لق�سوة«، �إ�ساف���ة �إىل في�سفولد 
���ور �لبيوميكانيكي �لذي يركز  ماي���ر خولد �ساحب �لت�سّ
عل���ى �لتجان����س �جل�س���دي و�لت�سوي���ري عل���ى خ�سب���ة 

�مل�سرح.
يف ح���و�ر م���ع �سحيفة »لومون���د« يف نوفم���ر )ت�سرين 

�لث���اين(   2010، �س���رح ب���روك كي���ف بد�أ �ملل���ل يجتاحه 
بع���د �سنو�ت م���ن �لعمل يف �مل�س���رح �لتقليدي، حيث قال 
»بد�أت �أ�ساأم م���ن �ل�سورة �لتي لطاملا �أحببتها و�أ�سبحت 
�أ�سع���ر �أن قل���ب �مل�سرح ه���و �الإن�س���ان وبالت���ايل �مُلمثل؛   
ول���ذ� فق���د ب���د�أت �أهت���م بتقني���ات �ملرتكزة عل���ى حركات 
�جل�س���د و�لتنف�س لتمكني �ملمثل م���ن �إخر�ج كل قدر�ته«، 
كم���ا �أعاد ب���روك �كت�ساف �أبو �لفنون م���ن خالل تقلي�سه 
�إىل �لعنا�س���ر �الأ�سا�سي���ة و�الأكرث ق���وة يف �لدر�ما وهي 
نظري���ة »�مل�ساح���ة �لفارغة« �لتي تدع���و �إىل �لرتكيز على 
�إلق���اء �ملمثل ونب���ذ �أي ديكور �أو زخرف���ات �أخرى، حيث 
كت���ب »ميكنني �أن �آخ���ذ �أي م�ساحة فارغ���ة و�أطلق عليها 
��س���م �مل�س���رح �ملجرد...   رج���ل مي�سي عر ف�س���اء فارغ 
بينم���ا ير�قبه �سخ�س �آخر، وهذ� كل ما هو مطلوب لعمل 

م�سرحي«.
كم���ا �سجع �لتنوع و�نفتاح �مل�سرح �لغربي على �لثقافات 
�الأخ���رى، وكان يقول »�إذ� كنا نريد �لتحدث عن �الإن�سان، 
فال يجب تقلي�س���ه �إىل �لرجل �الأبي�س �لرجو�زي �لذي 
ميث���ل جمتمعاتن���ا«.   ومع���روف ع���ن ب���روك ��ستعانت���ه 
مبمثل���ني من خمتلف �الآفاق �لثقافي���ة وهو �لذي �كت�سف 
�ملمث���ل �ملايل باكاري �سنغ���اري �ل���ذي كان مبثابة ممثله 
�ملف�س���ل، وكان �أول ممثل �أفريقي �الأ�سل ين�سم ملوؤ�س�سة 

»الكوميدي فر�ن�سيز« �لعريقة.
ب���ني 1955 و1965 �أجن���ز ب���روك عرو�س���ًا م�سرحي���ة 
متمي���زة �أمث���ال »تيتو����س �أندريكو����س« لفرق���ة �سك�سبري 
�مللكي���ة وكان عر�س���ًا فري���دً� من نوعه الأنه حم���ل ت�سورً� 
جديدً� �ت�ّسم بتجري���ب نظريات �إخر�جية معا�سرة تليق 
ب�سخ�سي���ات �سك�سبري �لف���ذة، �إ�ساف���ة �إىل �أعمال �أخرى 
طبع���ت �الأذه���ان �أمث���ال »حل���م ليل���ة �سي���ف« »�لعا�سفة« 
و»�أودي���ب«.   ه���ذ�، وق���د حّقق ب���روك �أبحاث���ًا ودر��سات 
م�سرحي���ة ع���دة، �أهمه���ا كت���اب »�مل�ساح���ة �لفارغ���ة« عام 
1968 ح���ول �إ�سكالي���ات �مل�ساحات يف �مل�س���رح و»نقطة 
�لتح���ول« ع���ام 1987 �أو »�لب���اب �ملفتوح« ع���ام 1993، 
تبق���ى فرن�س���ا �لت���ي �لتح���ق به���ا ب���روك يف �ل�سبعينات 
و��ستق���ر فيه���ا �إىل غاي���ة وفات���ه يف �لث���اين م���ن يولي���و 
)مت���وز(   �حلايل �أه���م �ملحطات يف م�س���و�ره �الإبد�عي، 
حي���ث �رتبط فيها ��سمه مب�سرح »يل بوف دي نور« �لذي 
�أع���اده �إىل �حلي���اة بع���د �أن كان مهددً� بالغل���ق و�أد�ر فيه 
عرو�سًا متمي���زة كم�سرحية »�لناي �ل�سح���ري« �ملقتب�سة 
م���ن �أُوبر� موز�رت، و»�مللك ل���ري« �أو حتفة »ماهابهار�تا« 
م���ن �مللحم���ة �لهندو�سي���ة و�لت���ي خّل�ست �هتم���ام بروك 
بامل�سرح �لثقايف �الأنرثوبولوجي و�لذي كان ي�سعى من 

خالله �إىل �إيجاد لغة م�سرحية عاملية م�سرتكة.
عن ال�سرق االو�سط

بيتر بروك...   غّير المسرح الغربي وفتح فضاءه 
على التنوع الثقافي

أنيسة مخالدي



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 يعتر من �أهم �مل�سرحيني يف �لعامل �ملعا�سر 
فهو ظاهرة متتل���ك �جلر�أة يف تغيري �لعر�س �مل�سرحي 
و�إلغ���اء �حلو�جز ب���ني �ملمثلني و�جلمه���ور بيرت بروك 
�مل�سرح���ي �الجنلي���زي هو م�س���روع ببحث ع���ن �أ�سول 

�مل�سرح وعالقة �ملمثل و�جلمهور.
بيرت ب���روك يف �إخر�جه �مل�سرحي ي�ستن���د على �الإد�رة 
�جلي���دة وح�سن �لت�س���رف ور�سم خطة �لعم���ل وقيادة 
�لفرق���ة �إىل �لطري���ق �ل�سحي���ح ويعتر �الإخ���ر�ج مهمة 
�أ�سا�سي���ة الن �ملخ���رج ه���و �ل���ذي يغ���ري �لن����س �الأدبي 
ويعطي���ه �لروح و�حلياة، فيج���ب �إن يطور يف �أ�سلوبه 

مبا يتم�سي مع �الآلية �الإبد�عية، يقول بيرت بروك:
�إن عمل �ملخرج يتلخ�س يف �لن�س و�جلمهور و�لفرقة، 
فالن����س ه���و �أ�سا����س �لعمل وعل���ي �ملخ���رج �ن يك�سف 
�أه���د�ف �ملوؤل���ف ليج�سده���ا مب���ا يت���اح ل���ه م���ن و�سائل 
فامل�س���رح يتط���ور وجغر�فيت���ه تتغري، لذل���ك يجب علي 
�إن يك���ون �الأ�سلوب �الإخر�ج���ي �أي�سا يتطور ويتغري / 
ويف كت���اب بيرت بروك:   )�لنقط���ة �ملتحولة(   ي�سع كل 
�لعنا�س���ر �ملختلفة و�لو�سائل ط���وع �إر�دته:   كاالأزياء، 
�الأد�ء  �إيل  �إ�ساف���ة  و�الأ�س���و�ء  و�ملاكي���اج  و�الأل���و�ن، 
و�لن�س فعل���ي �ملخرج �إن يلتفت �إليه���ا جميعا وي�سمها 
�إيل بع�سه���ا خللق لغ���ة �أخر�جيه خا�س���ة يكون للممثل 
فيه���ا ��سم���ا هاما كم���ا لباق���ي عنا�سر �لنحو ك���ي يكتب 
�ملعن���ي، �إن هذ� هو مفهوم �مل�سرح �ل���ذي يعني �مل�سرح 

يف �أق�سي درجات تطوره.
ي���ري بيرت بروك �إن �العتقاد ب���ان �مل�سرح يجب �إن يبد�أ 
م���ن �ملن�سة و�لديكور و�الأ�سو�ء و�ملو�سيقي، هذ� خطاأ 
�إن عم���ل �مل�س���رح يحت���اج �إيل �سيء و�حد ه���و �لعن�سر 
�لب�س���ري �إن بروك حقق در��س���ات يف �مل�سرح �لرو�سي 
و�ملك�سيك���ي و�الأمريكي و�الأمل���اين، بروك ي�سر علي �ال 
يك���ون �مل�سرح غبيا وال يج���ب ن يكون تقليديا بل يجب 
�إن يكون فجائيا، �إن �مل�سرح يقود �إيل �حلقيقة من خالل 
�ملفاجاأة عر �الإث���ارة من خالل �ملتعة يف �مل�سرح يجعل 
�ملا�سي و�مل�ستقبل جزء من �حلا�سر، فهو يلغي �مل�سافة 

�لقائمة بينه وما هو بعيد.
ويف كتابه �لباب �ملفت���وح يعرج علي �لتجريب:   يقول 
�إن �لتجري���ب ملج���رد �لتجري���ب �لفو�س���وي يتو��س���ل 
ب�سكل غام�س دون �إن ي�سل �إيل نتيجة منطقية �نطالقا 
م���ن مبد�أ �لفو�سى �ل�ساملة ال ميك���ن �إن تكون مفيدة �إال 
�إذ� كان���ت تق���ود �إيل نظام ما، ومن �ج���ل ذلك يجب علي 
�ملخ���رج �إن يك���ون لديه ح����س باطني ع���دمي �ل�سكل، �أي 
ق���وة حمددة )�إن �أكرث م���ا يحتاجه �ملخرج لتطوير عمله 
ه���و ح����س �الإ�سغاء، يج���ب �إن تكون خطوت���ه منطقية، 

و�لطاق���ة  و�لنط���ق  و�ل�سرع���ة  و�ل�سف���اء  �لو�س���وح 
و�ملو�سيق���ي و�الإيقاع، و�لتعود كل هذه �الأ�سياء حتتاج 
�إيل مر�قب���ة ب�س���كل �س���ارم وح���ريف وعمل���ي وال مكان 
للح���رية فهذ� ما يجعل �لتجري���ب عمليه من �لتخبط بل 

عميلة منو وهذ� هو �ل�سر.
كتاب �لباب �ملفتوح هو فيه �ل�سرية �لذ�تية لبيرت بروك 
وكذل���ك �لتفا�سيل �ل�سرورية الإجن���اح �لعمل �مل�سرحي 

وحتديد م�ستو�ه �لفني و�الإبد�عي.
من �أ�سه���ر �الأعمال ل���روك ملحمة �ملهابهار�ت���ا �لهندية 
و�أبرزه���ا فني���ا �لت���ي �أخرجه���ا �سن���ة 1987 وه���ي عن 
�ملثيولوجي���ا �لهندي���ة و�لت���ي و�جه���ة عن���د �إخر�جه���ا 
عا�سف���ة من �الحتجاج���ات حيث �تهم من رج���ال �لدين 

�لهنود و�تهم باالفرت��سية.
يق���ول بي���رت ب���روك:  علينا �إن نق���وم بعم���ل ي�سبه وخز 
�لب�س���ر باالإب���ر �إن مي���الد �حل���دث و�نبثاق �ل�س���كل هما 
عن�س���ر�ن جوهري���ان لبنية �أي عمل م�سرح���ي بالتناغم 
وح���دة  يح���دد�ن  لبع�سه���م  و�ال�ستجاب���ة  �لهرم���وين 
�لعنا�س���ر �لفني���ة و�لفل�سفي���ة و�لتقني���ة للفك���رة �مل���ر�د 
عر�سه���ا علي �خل�سب���ة فهاتان كانت���ا مو�سوعا جتارب 
و�أبح���اث - بيرت بروك وقد ب���ني حلولها من خالل كتبه 
�لثالث���ة:   �مل�ساح���ة �لفارغ���ة ونقط���ة �لتح���ول و�لباب 

�ملفتوح.
ي���رى بي���رت ب���روك �إن �أه���م عنا�س���ر جت�سي���د �لعر����س 
�مل�سرح���ي لي�س فقط بال�س���كل بل ع���ر �لتمرينات علي 
�خل�سب���ة ويعر �إيل �ل�سفة �الخ���ري وهي �لقاعة حيث 
�جلمهور لكي ي�ستكمل تكوينه عر �لتفاعل بني �ملتلقي 
و�ملمث���ل و�لطاق���ة �مل�سرحية ه���ذ� �لتفاع���ل يف�سي �إيل 
نتائج علمية لعملية �خرت�ق.  والأجل �لعثور علي حدث 
حقيقي يعتق���د بروك ال يكفي �إن يك���ون �حلدث حماكيا 
كما يجري يف �حلياة حيث �لكثري من �الأحد�ث تتوقف 
عن �إن تك���ون حقيقية لذلك �بتكر ب���روك م�سطلح ��سما 

�مل�سرح �مليت �أي �لالحدث.
من خ���الل �أعمال برت ب���روك جند تاأث���ريه �لكبري بكثري 
م���ن رو�ج �الإخ���ر�ج �مل�سرح���ي �أمثال �ملخ���رج لرو�سي 
�ستا�سالفك���ي وكذل���ك �ملخرج �لفرن�س���ي �نطونان �رطو 
�ساح���ب �لنظري���ة م�س���رح �لق�س���وة وف�سفولوما برتو 
مول���د �ساحب �لت�سور �جليوميكانيكي و�ل�سكالين يف 
�مل�س���رح وكذلك �مل�سرح���ي �مللحمي لبرتتول���د بريخت.   
�أي�سا نظري���ة �مل�سرح �لفقري بكرثوف�سكي �لتي ��ستعان 

بها يف تدريب ممثلي فرقة م�سرح �سك�سبري.
ق���دم بيرت ب���روك جت���ارب عدي���دة يف مدر�س���ة �لق�سوة 
النطونان �رطو حيث قدم خم�س م�سرحيات علي �سوء 
ه���ذه �لنظرية م���ا ب���ني �سن���و�ت 1955 و1965 �أجنز 

بتري بروك جمموعة من �مل�سرحيات.
�إن م�س���رح بي���رت ب���روك يعتمد عل���ي طريق���ة �خر�حية 
متث���ل تقني���ات الأ�س���الف م���ن �ملخرج���ني �لقد�م���ى معا 
��ستيع���اب ت�س���ور�ت �ملعا�سري���ن كذل���ك ف���ان �لطريقة 
�ملري��ستيني���ة عند بروك ت�سف بكونها منهجية تلفيقية 
تعتم علي �جتهاد �الآخرين وكذلك ت�ستند علي �لتجريب 
�لنظ���ري و�لتطبيقي لكل �الآر�ء �لدر�مية �ملعرو�سة يف 

�لريروتار �مل�سرحي و�الإخر�جي �لقدمي و�ملعا�سر
�إن منهجي���ة بي���رت ب���روك �الإخر�جي���ة ت�ستن���د �إيل عدة 

مبادئ و�يل �ملرتكز�ت �مليز�ن�سينية مثل:
����� �العتماد عل���ي �ال�ستماع �جلماعي النتق���اء من يدخله 
�إيل معمل���ه �لتجريب���ي.   يكتف���ي بع���دد م���ن �ملمثل���ني ال 

يتجاوز �ثني ع�سر ممثال.
ونظري���ات  �ستا�سالف�سك���ي  طريق���ة  ب���ني  �ملز�وج���ة   �����

�ملد�ر�س �الجنليزية يف جمال تدريب �ملمثلني.
����� تبن���ي طريق���ة �الرجت���ال �أمل�سه���دي الختي���ار �أف�س���ل 

�ملمثلني لدعم م�سرحه �لتجريبي.
����� �لدخ���ول يف تدريب���ات وبروفات �ساقة مل���دة تزيد عن 

ثالث �سهور.

�� تدريب �ملمثلني علي �لكلمة �ل�سرخة و�لكلمة �ل�سدمة.   
الن �لكلمة جزء من �حلركة.

����� �خلروج م���ن منه���ج �الأد�ء �لنف�سي �لطبيع���ي كما هو 
معروف لدي �ستان�سالف�سكي نحو متثيل لغة �الأ�سو�ت 
و�إ�س���ار�ت و�حلركات �مل�ستوحاة م���ن م�سرح �نطونان 

�رطو.
����� �كت�س���اف �أ�سو�ت من �ملمثل دون �للج���وء �إيل كلمات 
�للغ���ة وتعني �نه يعود �إيل لغة �الإن�سان و�لبد�ئي ولغة 

�حليو�ن.
����� مطالب���ة �ملمثل���ني بر�وي���ة �لن����س باالأ�س���و�ت دون 

�ال�ستعانة باألفاظ �للغة
����� تكوين معج���م متثيل���ي وتدريبي خا����س باالأ�سو�ت 

و�ملو��سفات
����� �عتماده يف �جناز عرو�س���ه �مل�سرحية علي �إح�سا�سه 

�لد�خلي.
كما مي���ز بروك بني �مل�س���رح �لغربي و�مل�س���رح �لثقايف 
و�للغ���ة �مل�سرحية �لعاملي���ة �مل�سرتكة وما ب���ني �مل�ساحة 
�مليت���ة �مل�ساحة �حلية وبني �مل�ساح���ة �لوظيفية و�لغري 
وطيفي���ة، وبني �مل�ساحة �لتقليدي���ة و�مل�ساحة �جلديدة، 
وبني �مل�ساحة �لباردة �مل�ساحة �لد�فئة ن وبني �مل�ساحة 

�جليدة و�مل�ساحة �لرديئة.
بي���رت بروكك من �أه���م �ملخرجني �لذي���ن حاولو� جتديد 
�مل�س���رح �لغربي من خالل تلقيح���ه باالأ�سكال �لفرجوية 
�لثقافي���ة و�ل�سرقي���ة و�الأمريكية و�الأفريقي���ة فقد تنوع 
منهجه بالتنوع �لنظ���ري و�ملدر�سي حتى �سمي منهجه 
ميز�ني�سن���ي باملنه���ج �لتلفيق���ي الأن���ه يجم���ع مناهج���ه 
يف عرو�س���ه ب���ني ع���دة تقني���ات وت�س���ور�ت �إخر�جية 
لل���ذي �سبق���وه م���ن �ملخرج���ني �لعظ���ام ومل ينغل���ق عن 
�مل�سرح �لغربي بل �هت���م �أي�سا بامل�سرح �ل�سرقي �لقائم 
�لديني���ة و�مل�سرحي���ة و�مليتافيزيقي���ة  عل���ي �لطقو����س 

و�لفانتا�ستيك.

قراءة في مسرح بيتر بروك
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