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انتونان ارتو مسرح الشرق والغرب
في اللحظة التي اكتشف فيها الشاعر السوريالي والممثل والناقد والمخرج
الفرنسي انتونان آرتو (-١٨٩٦ـ )١٩٤٨مسرح بالي االندونيسي عام  ١٩٣١أثناء
فعاليات «المعرض االستعماري الدولي» في باريس ووســط دعــوات رفاقه
السورياليين التي لم يعرها آذانــا صاغية لمقاطعة الفعالية «االستعمارية»
فــي فينسين ،اكتمل تـصــوره للثقافة الغربية كثقافة مثقلة بالمادية
وإيديولوجيا التطور التقني .ترافق هذا التصور بشعور عارم بالسخط وعدم
لحضارة مادية عظيمة هي بالضبط ما أطلق عليه
الرضا :هذه األزمة الروحية
ّ
آرتو اسم «اليأس المعاصر» .في كتيب صغير كان قد نشره عام  ١٩٢٧بعنوان
جهض»ّ ،
صرح بشكل مباشر« :نحن َ
«مانيفستو من أجل مسرح ُم َ
محبطون من
النمط اآللي الذي نجده في كل مراحل ُّ
تأملنا» .وفي أحد دفاتره التي كتبها
بين عامي  ١٩٣١و ،١٩٣٢قال« :إن غربنا المليء بالدعوات المادية قد أشاح
بوجهه عن الميتافيزيقا .إن الفوبيا من الميتافيزيقا قد تكون سمة مهيمنة
على عقلنا اليوم ،بالمقابل ،هكذا يمكننا تعريف الشرق :البقعة الوحيدة من
العالم حيث يكون الغيب جزءًا من تمرين الحياة اليومية للبشر» .أتاح العرض
المسرحي المذهل للفرقة القادمة من أندونيسيا التي كانت وقتها ترزح تحت

االستعمار الهولندي ،فرصة ذهبية آلرتــو إلعــادة االعتبار والتفكير بالمسرح
الشامل ،الذي تظهر فيه «الرياضيات الهائلة» حيث يتسق الرقص مع حركة
األجساد مع الموسيقى والشعر .االنطباع األول حول العرض كان صاعقًا بحيث
سيصرح آرتو في ما بعد بأن «العرض الذي كان يتضمن الرقص ،والغناء واإليماء
والموسيقى والقليل من المسرح النفسي كما نسميه هنا في أوروبــا ،قد
أعاد المسرح الى فكرته األساسية في الخلق المستقل والصافي ،تحت زاوية
الهلوسة والخوف» .أعاد آرتو تعريف المسرح بشكل جذري استنادًا إلى هذه
الرؤية الشرقية في مؤلفه العظيم «المسرح وقرينه» (« :)١٩٣٨المسرح قبل
أي شيء هو فن طقوسي وسحري ،بمعنى أنه مرتبط بقوة عليا ،وبديانة،
وبمعتقدات مــؤثــرة ،وحيث الفعالية تترجم بحركات ترتبط بشكل مباشر
بطقوس هذا المسرح التي هي التطبيق أو حتى التعبير عن حاجة روحية
سحرية» ،لينطلق من هذا التعريف للمسرح إلى تعريف للثقافة ككل« :إن
كل ثقافة حقة تستند إلى أدوات بربرية وبدائية من الطوطمية ،التي أعشق
وجهها المتوحش ،أي العفوي بالكامل».

تخشى من الذهاب بعيدًا في اكتشاف حساسيتنا
ال ـع ـص ـب ـيــة ،ب ــواس ـط ــة إيـ ـق ــاع ــات أصـ ـ ـ ــوات ،ك ـل ـمــات،
تـ ّ
ـرددات وزقزقات تنتمي جودتها وطرق تنسيقها
املفاجئة إلى تقنية ال ينبغي كشف أسرارها.
امل ـس ــرح ال ـغــربــي ال ـحــديــث ي ـن ـحــدر ال ـي ــوم ألن ــه فقد
اإلحـ ـ ـس ـ ــاس مـ ــن ج ـه ــة ب ــال ـج ــان ــب ال ـ ـجـ ــدي وك ــذل ــك
بالجانب املضحك .ألنه أوجد قطيعة مع الجاذبية،
م ــع الـفـعــالـيــة امل ـب ــاش ــرة وال ـخ ـب ـي ـثــة -ول ـن ـقــل بشكل
أوضـ ـ ـ ــح م ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر ،ألن ـ ـ ــه فـ ـق ــد م ـع ـن ــى الـ ـط ــراف ــة
الحقيقية والقدرة الفوضوية للضحك على التفكيك
ّ
الفيزيائي ،الذي يشكل قاعدة كل شعر .حني تعطي

كــانــت لتصبح ممكنة على الخشبة مــع القليل من
التعديالت :مانيكان متحرك بدل البقرة ،شبح لديه
موهبة الكالم ،أو إنسان متنكر بشكل دابــة ،لنعثر
من جديد على شعر الطرافة الذي تبرأ منه املسرح
وأفادت منه السينما.
َ
م ــاذا عــن ال ـخــطــر فــي امل ـس ــرح؟ مـخـلــوق عـجـيــب من
ق ـمــاش وم ــن خ ـش ــب ،ال يـلـتـفــت ل ـن ــداء أح ــد مخيف
بالطبيعة ،قادر أن يبث فوق املسرح نفحة من ذلك
الخوف املاورائي العظيم الذي كان في صميم املسرح
القديم .سكان جزيرة بالي مع تنينهم املخترع ،مثل
يفقدوا معنى هذا الخوف الغامض
كل الشرقيني ،لم
ّ
الذي يعرفون جيدًا أنه يشكل أحد العناصر الفعالة
(وبــالـتــالــي األســاس ـيــة) فــي امل ـســرح .ذل ــك أن الشعر
الحقيقي ،شئنا أم أبينا ،هو ميتافيزيقي ،وحمولته
املاورائية ،هي ما تعطيه قيمته الحقيقية .املسرح
الشرقي ذو االتجاهات املاورائية مناقض للمسرح
الغربي ذي االتجاهات البسيكولوجية ،وفيه كومة
هائلة مــن الـحــركــات والـصــوتـيــات واإلشـ ــارات التي
تشكل لغة اإلخراج واملشهدية .هذه اللغة التي تطور
ّ
تبعاتها الـفـيــزيــائـيــة والـشـعــريــة فــي ك ــل اتـجــاهــات
الــوعــي ،وتحمل الفكر على أن ينحو منحى عميقًا
في ما يمكن أن نسميه :امليتافيزيقا املتحركة.
اإللهام العظيم عند الشرقيني يكمن في أنه يعطينا
فكرة فيزيائية ال لفظية عــن املـســرح ،بحيث تكون
ح ــدوده هــي كــل مــا يمكن أن يحصل على الخشبة،
بشكل مستقل عن النص املكتوب ،مقابل ما نفهمه
في الغرب عن مسرح يرتبط عضويًا بالنص ،ليجد
نفسه مـحــدودًا بــه .فـكــرة هيمنة الـنــص فــي املسرح
متجذرة فــي داخلنا بشكل عميق بحيث تبدو كل
األشياء ،حتى اإلخراج املسرحي ،دونية أمام النص.
إزاء هــذا الخضوع للكلمة ،يمكن أن نسأل أنفسنا
إذا مــا ك ــان امل ـســرح يمتلك لغته الـخــاصــة ،إذا كــان
ً
ضــربــا مــن الـخـيــال أن نعتبره فنًا مستقال وقائمًا
بذاته ،مثل املوسيقى والرسم والرقص .في املسرح
الشرقي طقوس كثيرة ال نمتلك مفاتيحها ،يبدو
وكــأن ـهــا تنتمي ألح ـكــام مــوسـيـقـيــة شــديــدة الــدقــة،
مع شيء إضافي ال ينتمي إلى املوسيقى ،بل شيء
وكــأنــه مخصص لـيــؤرق الـفـكــر ،ملـطــاردتــه ،لقيادته
ف ــي شـبـكــة مستعصية وأكـ ـي ــدة .ك ــل ش ــيء ف ــي هــذا
امل ـس ــرح مـحـســوب ب ـحــرص ري ــاض ــي رائـ ــع .ال شــيء
مـتــروكــا للصدفة أو امل ـبــادرة الـفــرديــة .إنــه نــوع من
الرقص األعلى حيث الراقص ،قبل كل شــيء ،ممثل
على الخشبة .إنه مسرح ينفي الكاتب ملصلحة من
نطلق عليه لقب املخرج في كالمنا الغربي املنمق
عن املسرح .هذا األخير يتحول إلى قائد اوركسترا
عجيب ،إلــى سيد املـنــاسـبــات املـقــدســة .امل ــواد التي
يعالجها ،والثيمات التي يجعلها تخفق ال تنتمي
إل ـي ــه ،ب ــل لــآل ـهــة .م ـســرح ال ـش ــرق أش ـبــه بــالـفـيــزيــاء
األولى ،التي لم تنفصل عنها الروح.

«إن فكرتنا املتحجرة حول املسرح تنضم إلى فكرتنا
املتحجرة حــول ثقافة بــا ظ ــال ،بحيث أن ذهننا
كيفما دار فإنه ال يقع إال على الفراغ ،بينما الفضاء
ّ
من حوله ممتلئ .لكن ،وألن املسرح الحقيقي يتحرك
ّ
وألنه يستعمل دومًا أدوات حية ،فإنه لم يزل يحرك
ً
ّ
ظالال ما انفكت الحياة تتعثر بداخلها .املمثل الذي
ال يعيد مــرتــن الفعل ذات ــه ،بــل ال ــذي يخلق الفعل،
يتحرك وبالتأكيد يتعامل بعنف مع األشكال ،ولكن
خلف تلك األشكال ،وبتدميره إياها ،فإنه يتحد بما
يتجاوز األشكال ويعطيها االستمرارية.
املـ ـس ــرح ال ـ ــذي ال ي ـت ـحــدد ب ـش ــيء ول ـك ـنــه يستعمل
اللغات كلها :الـحــركــات ،األص ــوات ،الكلمات ،النار،
الصرخات ،هذا املسرح يجد نفسه تمامًا في النقطة
حيث يحتاج الذهن للغة كي يبدع تمثالته الخاصة.
فــي امل ـقــابــل ،إن تثبيت م ـســرح مــا فــي ل ـغــة :كلمات
مكتوبة ،موسيقى ،إضــاءة ،أصــوات ،هو أمر يشير
إلى اندثاره في وقت وجيز ،كأن نختار لغة تنسجم
مع الذوق الذي يتوافق مع السهولة في هذه اللغة؛
جفاف اللغة هنا يرافق محدوديتها.
بــالـنـسـبــة إل ــى امل ـس ــرح كـمــا لـلـثـقــافــة ،يـتـعـلــق األم ــر
بتسمية وإدارة الظالل :واملسرح الذي ال يتسمر في
اللغة واألشكال ،يهدم بالفعل الظالل الزائفة ،لكنه
يمهد الطريق لــوالدة أخــرى لظالل يجتمع حولها
املشهد الحقيقي للحياة .أن نكسر اللغة لنالمس
ال ـح ـيــاة ،ه ــو أن نـصـنــع أو نـعـيــد صـنــاعــة امل ـســرح؛
وامل ـهــم أن ال نعتقد أن فـعــل الـكـســر يـجــب أن يبقى
مقدسًا أو محظورًا.
إذا كــان املـســرح األســاســي أشبه بالطاعون ،فاألمر
ال يتعلق بكونه معديًا ،بــل ألنــه مثل الطاعون هو
ّ
نوع من التجلي ،من التظهير ،من الدفع إلى الخارج
لخلفية من القسوة املستترة تتموضع بواسطتها
فوق إنسان أو شعب معني كل االحتماالت الشريرة
لـ ـل ــذه ــن .م ـث ــل ال ـ ـطـ ــاعـ ــونُ ،و ِجـ ـ ـ ــد امل ـ ـسـ ــرح ل ــإف ــراغ
الجماعي ّ
للدمل .إنه دعــوة للروح لهذيان يستثير
ك ــل ط ــاق ــات ـه ــا .إن ف ـع ــل املـ ـس ــرح ه ــو ك ـف ـعــل امل ــرض
تمامًا في آثــاره املفيدة ،حني يدفع البشر إلى رؤية
حقيقتهم كما هي ،وحني ُيسقط األقنعة فإنه يكشف
الكذب ،والوهن والدناءة واملكابرة .إن ِفعل املسرح
الـحــق يـلــوي الـجـمــود الـخــانــق لـلـمــادة ال ــذي يهيمن
ع ـلــى امل ـع ـط ـيــات األك ـث ــر وض ــوح ــا ل ـل ـح ــواس ،وحــن
ّ
يظهر لألفعال الجماعية قوتها القاتمة وقدرتها
املخفية ،فإنه يدعوها ألن تأخذ مقابل القدر موقفًا
بطوليًا ومتعاليًا لم تكن لتظهره لوال هذا الفعل.
كل ما هو موجود في الحب ،في الجريمة ،في الحرب
أو فــي الـجـنــون ،يجب على املـســرح أن يعيده إلينا
َ
لــو أراد هــذا األخـيــر أن يستعيد ض ــرورت ــه .عمليًا،
نــريــد إح ـيــاء ف ـكــرة امل ـشـ َـهــد ال ـشــامــل .إذا ،مــن جـهــة،
الكتلة واتساع املشهد الذي يتوجه للجسد بأكمله،
ومن جهة أخرى ،تعبئة مكثفة لألشياء ،للحركات،
لــإشــارات ،والـتــي تستعمل بروحية جــديــدة .وفقًا
َ
تست َ
عمل
لهذا املبدأ ،نتوخى أن نقدم مشهدية حيث
ّ
أدوات الفعل املباشرة هــذه في كليتها .مشهدية ال

ترجمة وتنسيق محمد ناصر الدين

الـطـبـيـعــة لـشـجــرة مــا شـكــل ال ـش ـجــرة ،ك ــان يمكنها
أيضًا أن تعطيها أيضًا شكل تلة أو دابــة :لو فكرنا
ّ
بالشجرة حــن نــرى الــدابــة أو التلة ،فــإن قسمًا من
رؤيتنا الداخلية للعالم كــان ليتغير إلــى األبــد .من
هنا نفهم فوضوية الشعر حني يعيد النظر بعالقة
األشياء ببعضها وبالعالقة بني األشكال واملعاني.
ف ــي ف ـي ـلــم ل ــأخ ــوة م ــارك ــس ،ي ـح ـت ـضــن رجـ ــل ب ـقــرة
تطلق خوارًا عظيمًا ،وهو يظن أنه يتلقى امرأة بني
ذراع ـيــه .وبـعــد سلسلة مــن األح ــداث الـتــي ال سبيل
لــذكــرهــا ،يــأخــذ ال ـخ ــوار ف ــي ذه ــن ال ــرج ــل قـيـمــة كل
صرخة أنثوية .هذه املشهدية املعقولة في السينما
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