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بيتر سيلرز في بيروت :االبن ا

ّ
إنه أحد أكثر الوجوه تأثيرًا في املسرح
العاملي ،أعاد تقديم أعمال كالسيكية
لشكسبير وسوفوكليس وموزار ضمن رؤية
إخراجية معاصرة ّ
حمالة لهموم سياسية
واجتماعية يعيشها كوكبنا .بدءًا من
الليلة ،نحن على موعد مع املخرج املجنون
بدعوة من فرقة «زقاق»

الـ «دكتور أتوميك» ال يتعب من التجريب
روي ديب
بيتر سيلرز ف��ي لبنان! ليست امل��رة
األول � ��ى ال �ت��ي ي� ��زور ف�ي�ه��ا امل�س��رح��ي
ال �ع��امل��ي ب� �ي ��روت .ف ��ي  ،٢٠١٠ح ��ازت
مايا زبيب جائزة «روليكس مانتور
ـ�ـ ب��روت�ي�ج�ي��ه» ،فتعرفت إل��ى املخرج
األم�ي��رك��ي ال��ذي ق��ام ب��زي��ارت��ه األول��ى
للعاصمة اللبنانية في العام نفسه،
وتبعتها زيارة ثانية عام  ،٢٠١١حيث
ّ
عرفته الفرقة إلى املسارح والفنانني
العاملني في بيروت .يومها ،تعرف
أي�ض��ًا إل��ى القائمني على «الجامعة
األميركية في بيروت» .تواصل بقي
مستمرًا ليتطور إلى الزيارة الحالية
امل �ت��رج �م��ة ف��ي ل �ق��اء ال �ي��وم ف��ي ق��اع��ة
«م��ون �ت��ان��ي» ف��ي «امل �ع �ه��د ال�ف��رن�س��ي
في بيروت» ضمن مشروع «أرصفة
زق ��اق» ال��ذي تنظمه ال�ف��رق��ة شهريًا.
ثم سيزور الجامعة األميركية حيث
ي�ل�ت�ق��ي ب��ال �ت�لام �ي��ذ وي� �ق ��دم ع��روض��ًا
ألع � �م� ��ال� ��ه ع� �ل ��ى ال � �ش� ��اش� ��ة ()4/15
وم�ح��اض��رة ( )4/١٦ث��م ل�ق��اء مفتوح
(.)4/17

ي� �ع� �ت� �ب ��ر ب � �ي � �ت ��ر س � �ي � �ل� ��رز م� � ��ن أه� ��م
م�خ��رج��ي امل �س��رح وع ��روض األوب ��را
الكالسيكية واملعاصرة .يعود ذلك
إل � ��ى أس� �ل ��وب ��ه ال � �خ� ��اص ف� ��ي إع � ��ادة
صياغة أعمال كالسيكية لشكسبير
وسوفوكليس وم ��وزار ضمن رؤي��ة
إخ��راج �ي��ة م �ع��اص��رة .ي�ع�ي��د تركيب
س �ي ��اق ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ات واألم ��اك ��ن
لتحاكي العصر الحالي ،مستعينًا
بوسائل العرض الحديثة واملتعددة
ّ
ال �ت �خ �ص �ص��ات .أم� ��ا األه � ��م ف �ه��و أن
أع�م��ال سيلرز ذات ال �ت��زام سياسي
واج� �ت� �م ��اع ��ي ك �ب �ي��ر م ��رت� �ب ��ط ب�ن�ق��د
الرأسمالية والديموقراطية الزائفة
والعنصرية ،ولالقتصاد والصناعة
ال�غ��ذائ�ي��ة ح� ّ�ي��ز كبير م��ن ط��روح��ات��ه
الفنية.
ول��د س�ي�ل��رز ( )١٩٥٧ف��ي بيتسبرغ
في بنسلفانيا ،وتخرج في «جامعة
ه ��ارف ��رد» ،ح�ي��ث ق � ّ�دم أول ع��روض��ه
م��ع أوب ��را «أن�ط��ون�ي��و وك�ل�ي��وب��ات��را»
داخ��ل ح��وض سباحة .م��ن ه��ارف��رد،
انتقل إل��ى الصني والهند واليابان
حيث واص��ل دراس�ت��ه .أصبح مديرًا

ل �ـ«ف ��رق ��ة ش �ك �س �ب �ي��ر» ف ��ي ب��وس �ط��ن،
ق� �ب ��ل أن ي � �ع �ّي�نّ ع� � ��ام  ١٩٨٤م ��دي� �رًا
ف �ن� ّ�ي��ًا ل�ل�م�س��رح ال��وط �ن��ي األم �ي��رك��ي
ف ��ي «م ��رك ��ز ج� ��ون ك �ي �ن �ي��دي ل�ف�ن��ون
ال� �ع ��رض» ف ��ي واش �ن �ط ��ن ،وه� ��و في
ال � �س� ��ادس� ��ة وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن .ف � ��ي ت �ل��ك
ال�ف�ت��رة ،ق��دم ع��روض��ًا ع��دي��دة ،منها
«الكونت دي مونتي كريستو» عن
لاّ
نص جيمس أونيل .إ أن اقتباسه
لنص «أج��اك��س» لسوفوكليس عام
 ١٩٨٦ك ��ان ان�ط�لاق�ت��ه إل ��ى ال�ع��امل�ي��ة،
إث��ر دع��وت��ه للعمل ف��ي أوروب ��ا .بعد
ذل ��ك ،ق��دم ع��روض��ًا أوب��رال �ي��ة مل��وزار
م� �ث ��ل «ع� � � ��رس ف� � �ي� � �غ � ��ارو» ،و«دون
ج �ي��وف��ان��ي» .وف ��ي ع ��ام  ،١٩٩٣ق��دم
«ال�ف��رس» عن نص أخيلوس ،حيث
عمد ال��ى اق�ت�ب��اس ال�ن��ص اإلغريقي
الكالسيكي ليحاكي ح��رب الخليج
األول � � ��ى وال � � � ��دور األم� �ي ��رك ��ي ف �ي �ه��ا.
م��ن أع�م��ال��ه ال�ش�ه�ي��رة أي�ض��ًا «ت��اج��ر
البندقية» ( )١٩٩٤عن نص شكسبير
ال � � � � ��ذي ع � � � ��رض ف� � ��ي ك ��ال� �ي� �ف ��ورن� �ي ��ا
الجنوبية مع مجموعة من املمثلني
ال � � �س � ��ود وال � �ب � �ي� ��ض وال�ل�ات� �ي� �ن� �ي�ي�ن

تناول حرب الخليج األولى
في «الفرس» ،وقضايا
المهاجرين في «أبناء
هرقل»

واآلس �ي ��وي�ي�ن األم �ي��رك �ي�ي�ن .وأخ ��رج
«أب �ن��اء ه��رق��ل» ( )٢٠٠٣ليوربيدس
ّ
مركزًا فيها على الهجرة املعاصرة
وق� �ض ��اي ��ا ال�ل�اج� �ئ�ي�ن وت� �ج ��ارب� �ه ��م.
وف��ي ع��ام  ،٢٠٠٩ق��دم «عطيل» حيث
ح � � ��اول إع � � � ��ادة ط� � ��رح اإلم� �ك ��ان� �ي ��ات
واالح � �ت � �م� ��االت ال� �ج ��دي ��دة ف ��ي وج��ه
التمييز العنصري في زمن انتخاب
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب � ��اراك أوب��ام��ا،

جائزة «روليكس» أخذت مايا زبيب إلى «هرقل»
روان عز الدين
ف � ��ي ع � � ��ام  ،2010ح� � � ��ازت امل �م �ث �ل��ة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة م� ��اي� ��ا زب � �ي� ��ب ج ��ائ ��زة
�س م��ان �ت��ور ـ�ـ�ـ ب��روت�ي�ج�ي��ه»
«رول �ي �ك� ّ
�وف� ��ر ف � �ض� � ً
�اء ل �ل �ت�ل�اق��ي ب�ين
ال� �ت ��ي ت� �
ف� � � �ن � � ��ان� �ي ��ن ع � ��امل � �ي �ي��ن
وآخ � � � ��ري � � � ��ن ش� � �ب � ��اب.
أت��اح��ت ه��ذه الفرصة
ل��زب�ي��ب ال �ت �ع� ّ�رف إل��ى
امل � � �خ � ��رج األم � �ي� ��رك� ��ي
ع ��ن ق� ��رب وم��راف �ق �ت��ه
ط � � � � ��وال س � �ن� ��ة (م � � ��دة
امل � �ن � �ح� ��ة) وم� ��واك � �ب� ��ة
ت �ح �ض �ي��ر أع� �م ��ال ��ه ب�ي��ن ال� ��والي� ��ات
املتحدة وأوروب��ا وجنوب أفريقيا.
ف� � ��ي ال � � �ع� � ��ام ن � �ف � �س� ��ه ،زار س� �ي� �ل ��رز
ّ
ّ
فتعرف أكثر
للمرة األول��ى،
بيروت
إل � ��ى م ��اي ��ا زب� �ي ��ب وف� ��رق� ��ة «زق� � ��اق»
وش��اه��د ت�م��اري��ن أع�ض��ائ�ه��ا ،وق� ّ�دم

استفادت الفرقة
من خبرته في
التعامل مع النص
واإلحاطة بالعمل

ل �ق��اء ف��ي «م �س��رح امل��دي �ن��ة» نظمته
الفرقة.
«ي �ح��رص بيتر ع�ل��ى ب�ن��اء عالقاته
م ��ع امل �م �ث �ل�ي�ن م ��ن م �خ �ت �ل��ف أن �ح��اء
العالم ،وخصوصًا العالم العربي
وأفريقيا ،ومتابعة أعمالهم» تقول
املمثلة واملخرجة مايا زبيب إحدى
م � ِّ
�ؤس� �س ��ات ف ��رق ��ة «زق� � � � ��اق» .ه �ك��ذا
ّ
تطورت العالقة مع زبيب و«زقاق»،
وزار سيلرز بيروت مجددًا بعد عام.
خ�ل�ال ه��ذه ال��زي��ارة ،ع� ّ�رف�ت��ه ال�ف��رق��ة
على املسارح البيروتية والعاملني
ف�ي�ه��ا ،م��ن ضمنهم ال�ق��ائ�م��ون على
«ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت».
هذا التواصل ظل مستمرًا ،وارتبط
سيلرز بعالقة صداقة حقيقية مع
ُ
«زقاق» ستترجم الليلة بزيارة إلى
«أرصفة زقاق».
امل � �ن � �ص� ��ة ال � �ت � ��ي خ �ل �ق �ت �ه ��ا ال� �ف ��رق ��ة
اللبنانية ل�ت�ب��ادل ال�خ�ب��رات الفنية

والج�ت�ي��از ال�ح��واج��ز ب�ين الجمهور
ّ
وال� �ع� �م ��ل ال� �ف� �ن ��ي ،س� �ي� �ح ��ل ع �ل �ي �ه��ا
س �ي �ل��رز ال�ل�ي�ل��ة ب �ع��دم��ا اس�ت�ض��اف��ت
ف�ن��ان�ين ع��امل�ي�ين آخ��ري��ن .ف��ي ال�ل�ق��اء
ال ��ذي ي �ق��ام ف��ي ص��ال��ة «م��ون�ت��ان��ي»
في «املعهد الفرنسي في بيروت»،
ي� �ت� �ن ��اول امل � �خ� ��رج األم � �ي� ��رك� ��ي دور
ال� �ع� �م ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ف � ��ي ال �خ �ل��ق
ال �ف �ن ��ي ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ال� �ف ��ن امل �ل �ت��زم
سياسيًا ،مستشهدًا ببعض أعماله
ك � �ـ «ه� ��رق� ��ل» ل� �ه ��ان ��دل ال� �ت ��ي ت� �ط � ّ�رق
فيها إل��ى الجنود األميركيني بعد
عودتهم من الشرق األوس��ط ،ويلي
ذل � ��ك ح� � ��وار م� ��ع ال� �ج� �م� �ه ��ور .ك��ذل��ك
سيكون له لقاء مع طالب «الجامعة
األميركية ف��ي ب�ي��روت» حيث ّ
يقدم
ع � ��رض � ��ًا ألع � �م� ��ال� ��ه ع � �ل� ��ى ال� �ش ��اش ��ة
( ،)4/15ومحاضرة ( )4/16ولقاء
عامًا (.)4/17
ب��ال �ع��ودة إل ��ى ال �ع �م��ل االج �ت �م��اع��ي،

مشهد من
«نيكسون في
الصني»

ليعود في  ٢٠١١إلى ّ
نص شكسبير
«عطيل» م��رة أخ��رى ،ويقدمه تحت
ع �ن��وان «دي ��زدم ��ون ��ه» ال� ��ذي ت �ع��اون
ف �ي��ه م��ع ال �ك��ات �ب��ة ص��اح �ب��ة «ن��وب��ل»
ت� ��ون� ��ي م � ��وري � �س � ��ون وامل ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة
وامل �غ �ن �ي ��ة امل ��ال � ّ�ي ��ة رق� �ي ��ة ت� � � ��راوري.
ال� �ت� �ع ��اون األب� � ��رز ل �س �ي �ل��رز ك� ��ان م��ع
املؤلف املوسيقي جون آدامز .أخرج
سيلرز مسرحية إذاع �ي��ة ملوسيقى
آدام ��ز م��راف�ق��ة لشعر ج��ون ج��وردان
«ك� �ن ��ت أن� �ظ ��ر إل � ��ى ال �س �ق��ف ورأي � ��ت
ال �س �م ��اء» ( .)١٩٩٥ك �م��ا ع �م�لا معًا
على «دكتور أتوميك» ( )٢٠٠٥التي
تناولت التوتر والقلق ال��ذي عاشه
أه ��ل م�خ�ت�ب��ر «ل� ��وس أالم� � ��وس» في
نيو مكسيكو خالل تجارب القنبلة
ال �ن��ووي��ة األول� ��ى ع ��ام  .١٩٤٥ك��ذل��ك،
ق ��دم أوب � ��را «ن �ي �ك �س��ون ف��ي ال �ص�ين»
ل �ل �م��رة األول� � ��ى ع� ��ام  ،١٩٨٧ث ��م ع��ام
 ٢٠١١م��ع «ن�ي��وي��ورك متروبوليتان
أوب � � ��را» ،وت �ن��اول��ت ال �ل �ق��اء ال�ش�ه�ي��ر
بني نيكسون وماو تسي تونغ عام
ً
 .١٩٧٢كتب آدام��ز العمل ن��زوال عند
ط�ل��ب س�ي�ل��رز ال ��ذي رغ��ب ف��ي إن�ت��اج

مايا زبيب مع
سيلرز

ن�لاح��ظ ه�ن��ا م��دى ارت �ب��اط��ه ب��رؤي��ة
«زق��اق» الفنية التي ّ
كرست وقتها
ل �ل �ع �م��ل م� ��ع ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ال �س ��وري�ي�ن
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وج�م�ع� ّ�ي��ة «ك �ف��ى»،
فـ «العمل االجتماعي يغني أعمالنا
ال� �ف� �ن� �ي ��ة» ك� �م ��ا ت� �ق ��ول زب � �ي� ��ب .م�ن��ذ
ّ
تأسيسها ع��ام  ،2006ش��ك��ل القرب
امل �س �ت �م��ر م ��ن ال �ج �م �ه��ور أح� ��د أه��م

أه��داف الفرقة م��ن دون أن يعوقها
ذل� ��ك ع ��ن ال �ب �ح��ث ال �ف �ن��ي امل �س �ت �م��ر،
وال� �ب� �ح ��ث ف� ��ي ت �ق �ن �ي��ات��ه ال �ج ��دي ��دة
وال� �ت� �ج ��ري ��ب .اس �ت �ط��اع��ت «زق� � ��اق»
ج �م��ع ك ��ل ه ��ذه ال �ع �ن��اص��ر م �ع��ًا م��ن
دون السقوط في جمود النخبوية.
ُ
ال تحب املخرجة املسرحية أن تدرج
أعمال الفرقة تحت تسمية معينة،
«كل عمل يجلب معه تقنياته ولغته
ّ
تتميز
ال�ج��دي��دة» ،خصوصًا أن ما
ب ��ه ال �ف��رق��ة ف ��ي إن� �ج ��از م�ش��اري�ع�ه��ا
هو العمل الجماعي مثلما أنجزت
ً
عرض «خيط حرير» مثال .تخبرنا
ّ
أهمية أن يشاهد شخص
زبيب عن
م�ث��ل ب�ي�ت��ر س�ي�ل��رز ع ��روض ال�ف��رق��ة
وتمريناتها ،وك��م أغ�ن��ت تجربتها
معه رؤيتها الفنية .لقد «استفدت
منه في كيفية التعامل مع النص،
وك �ي �ف �ي��ة اإلح ��اط ��ة ب��ال �ع �م��ل ال�ف�ن��ي
وإخراجه».

