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فنون مشهدية

أسامة غنم عند حافة الهاوية
بعد «الشريط األخير» لصموئيل
بيكيت ،يبني املخرج السوري عرضه
الجديد على مجموعة نصوص عاملية،
تلتقي عند عزلة الكائن ،ضمن لعبة
مرايا ال تنتهي
دمشق ـــ خليل صويلح
ف ��ي ت �ج��رب �ت��ه ال �ث��ال �ث��ة كدراماتورج،
وال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ف � ��ي اإلخ� � � � � � ��راج ،يواصل
أس� ��ام� ��ة غ �ن ��م ع� ��روض� ��ه التجريبية.
وإذا ب��ه يقف عند ح��اف��ة ال�ه��اوي��ة في
اخ� �ت� �ب ��ار ن� �ص ��وص ع ��امل� �ي ��ة ،ل� ��م تكن
ي��وم��ًا ف��ي م��رم��ى ال�خ�ش�ب��ة السورية.
ً
احتفاء متفاوتًا
ه��ذه ال�ع��روض ّ تلقى
م��ن جمهور م��ل ال�ع��روض التقليدية،
وخ �ص��وص��ًا أن امل �خ��رج ال �ش��اب وجد
ضالته ف��ي األم��اك��ن البديلة ،م��ا منح
عروضه نكهة سينوغرافية مغايرة.
ك��ان علينا أن ن��دخ��ل زق ��اق املليحي،
ف��ي دمشق القديمة ،لحضور عرضه
«حدث ذلك غدًا» في محمصة الشطا.
غ��رف��ة ك�ب�ي��رة ب �ج��دران ع��اري��ة ،وأثاث
بسيط ،تتوسطه مرآة .في هذا الفضاء،
تضافرت ثالثة نصوص لألملاني فرانز
كزافيه كروتز ،واإليطاليني داري��و فو
وزوج �ت��ه ف��ران�ك��ا رام �ي��ه ،والبريطاني
م��ارك رافنهيل .العزلة ه��ي م��ا يجمع
هذه النصوص :امرأة وحيدة ،تمضي
حياتها برتابة في خط مرسوم بدقة
ل�ج�ه��ة ع��ادات �ه��ا ال �ي��وم �ي��ة ،وحركتها

داخ � � ��ل ال� �غ ��رف ��ة م� ��ن دون أن تنطق
كلمة ط��وال ال�ع��رض .مغامرة جديدة
ت �خ��وض �ه��ا أم � ��ل ع � �م ��ران بشهوانية
وج �س��ارة عالية ط��وال س��اع�ت�ين .رغم
ت��داخ��ل النصوص ،وت�ع��دد هوياتها،
وامل ��زاوج ��ة ب�ين ال�ف�ص�ح��ى والعامية،
إال أن م � ��رآة واح� � ��دة ت �ع �ك��س أطياف
حياة هذه املرأة وألغازها .هكذا يبدأ
ال � �ع� ��رض ب �م �ق��اب �ل��ة ي �ج��ري �ه��ا مخرج
إع�لان��ات (محمد آل رش��ي) م��ع شابة
(ن � � � � ّ�وار ي� ��وس� ��ف) ،درس� � ��ت التمثيل،
وت ��ري ��د ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ع �م��ل كفتاة
إعالن .خالل االختبار ملنتج من أحمر
ال �ش �ف��اه ،ت�خ�ض��ع ال �ف �ت��اة النتهاكات
ّ
ّ
تتحملها على أمل
ونفسية
جسدية
ق �ب ��ول �ه ��ا .ي� �ش ��دد م� �خ ��رج اإلعالنات
«املاركتينغ» في تسويق
على أهمية
ّ
السلعة .على األرجح ،فإن هذه الفكرة
(تسليع الجسد وابتذاله) هي جوهر
مسار حيوات املرأة الصامتة إلضاءة
ح�ي��ات�ه��ا ال �س� ّ
�ري��ة ،إذ ت�ق�ت�ح��م الشابة

الغرفة ،وتفرض وجودها الصاخب،
صوت
ف�ت��روي حكايتها كعاهرة ف��ي
ٍ
آخر يتناوب مع أص��وات أخ��رى ،فيما
تنهمك امل��رأة الصامتة ب��إع��داد وجبة
ط �ع��ام ب��اس �ت �ع �م��ال «ف � ّ�رام ��ة اللحمة»
كمجاز آخ��ر لالنتهاك ال�ن�س��وي .ذلك
أن العاهرة تستعيد تفاصيل مهنتها
بمرارة وخشونة وبذاءة مستمدة من
فجاجة مفردات الشارع.
الفكرة التي اشتغل عليها فو وراميه
في ما ّ
سمياه «مسرح امل��رآة» تحضر
ه�ن��ا ب �ق��وة .ذل��ك أن «امل�م�ث�ل��ة» تقودنا
في مشهد أخير إلى مهنتها األصلية،
أث � �ن ��اء ق �ي��ام �ه��ا ب �ت ��دري �ب ��ات صوتية
دور س�ت��ؤدي��ه ،لكنها ستنخرط
على ً
تدريجًا بدورها ،في مونولوج طويل
عن ذكريات امرأة في املعتقل ،وجرائم
قتل ،وتعذيب ،وسيسيل أحمر الشفاه
ع� �ل ��ى ص � ��دره � ��ا ك �ط �ع �ن��ة مستعادة
الن�ت�ه��اك ج�س��دي آخ ��ر ،ف��ي م��زي��ج من
ال �خ��وف وال �ت �م� ّ�رد واالس �ت �س�ل�ام .لعل

ه� ��ذا امل ��ون ��ول ��وج ال� �ن� �س ��وي ،املأخوذ
ع��ن ن��ص ش�خ�ص��ي ل��رام �ي��ه ـ�ـ�ـ�ـ�ـ كتبته
خ�ل�ال اع�ت�ق��ال�ه��ا ب��دع��وى ض��ده��ا من
الكنيسة الكاثوليكية في روم��ا ـــــ هو
أح � ��د أب� � ��رز م �ح �ط��ات ال� �ع ��رض لجهة
ال �ع �م��ق وال �ك �ث��اف��ة ال ��درام� �ي ��ة ،واألداء
ال�ح��رك��ي ،فيما تخفت ق ��درات املمثلة
أثناء تأديتها دور العاهرة ،إذ تذهب
بالشخصية إلى قالب جاهز.
ع �ل��ى امل �ق �ل��ب اآلخ � � ��ر ،ت� ��واص� ��ل املرأة

مغامرة جديدة
تخوضها أمل عمران
بشهوانية وجسارة

مختلف.
الصامتة حياتها ،لكن بزخم
ّ
ه ��ا ه ��ي ت�س�ت�ع�ي��د أغ��ان � ًي �ه��ا املفضلة
على جهاز التسجيل مرة تلو أخرى،
ف��ي محاولة لترميم ف��راغ��ات حياتها
ال��رت �ي �ب��ة .ت �ت��أم��ل وج �ه �ه��ا ف ��ي املرآة،
وتشحن جسدها املعطوب بتمرينات
بطيئة ،إلى أن تلتقط إيقاع رغباتها
امل� ��دف� ��ون� ��ة ف � ��ي ال � ��رق � ��ص ،واكتشاف
ق ��درت � �ه ��ا ف � ��ي ال �ت �ع �ب �ي ��ر ع � ��ن ذاتها،
مخزونها مما روته
تستعير
كأنما
ً
ً
العاهرة مرة ،واملمثلة ،مرة أخرى ،في
�اة م��وازي��ة ،أو ربما كان
استعارة ح�ي� ٍ
كل ما شاهدناه مرآتها هي بأجساد
األخ ��ري ��ات .ذل ��ك أن ال �س��رد املشهدي
ظ ��ل م �ل �ت �ب �س��ًا ف ��ي إش � ��ارات � ��ه :ه ��ل هو
حكاية هذه املرأة مستعادة على نحو
آخ��ر بجحيمية أك�ب��ر ،أم ه��و أصوات
األخريات؟
ح�ت��ى ال�غ��د ـــــ ح��ي م�ئ��ذن��ة ال�ش�ح��م ،دمشق
القديمة ـــــ لالستعالم00963934836104:

نوار يوسف
وأمل عمران
في مشهد من
العرض

سيرة
ّ
تخرج أسامة غنم ( )1975من «املعهد العالي
ّ
للفنون املسرحية» في دمشق ،ثم حاز منحة
لدراسة «املسرح الفرنسي املعاصر» في جامعات
باريس ،حيث نال شهادة الدكتوراه .يعمل
ّ
حاليًا أستاذًا في املعهد العالي الذي تخرج منه،
وتحديدًا في قسم الدراسات املسرحية ،كما يشرف
مع املخرج السوري أسامة محمد على «النادي
ّ
السينمائي» .تجربته اإلخراجية األولى كانت
«الشريط األخير» عن نص صموئيل بيكيت .وكان
ّ
قد اكتشفه من خالل مسرحية
الجمهور السوري ّ
الدراماتورجي،
«املهاجران» التي وقع فيها الجانب ّ
عن نص البولوني سالفومير مروجيك .تولى غنم
مسؤولية برمجة عروض املسرح والرقص في
«دمشق عاصمة الثقافة العربية .»2008

«حدث ذلك غدًا» ،أو متعة التجريب المسرحي
أنس زرزر
يعلن أسامة غنم خياره التجريبي
ف� ��ي ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ع� �ن ��اص ��ر «حدث
ّ
ذل��ك غ �دًا» ال��ذي ق��دم��ه بالتعاون مع
«مختبر دمشق املسرحي» و«تجمع
ّ
ت �ن��وي��ن ل �ل��رق��ص امل� �س ��رح ��ي» .قدم
غ �ن��م ق � ��راءة درام ��ات��ورج �ي ��ة محلية
معاصرة لنصوص عاملية ،انطالقًا
من الشريط املسرحي «اآلن ..وهنا».
ه ��ذا م��ا ي��ؤك��ده أي �ض��ًا امل �ك��ان الذي
اخ� � �ت � ��اره م �ص �م��م السينوغرافيا
ح �ك �م��ت ال �ش �ط��ا ل �ت �ق��دي��م العرض:
م �ح �م �ص��ة ق��دي �م��ة أع� �ي � ّ�د ترميمها
ً
فضاء
ف��ي دم�ش��ق ال�ق��دي�م��ة ،ش��ك�ل��ت
م�س��رح�ي��ًا دم ��ج خ�ش�ب��ة ال �ع��رض مع
مكان جلوس املتفرجني.
ي �ب��دأ ال �ع ��رض ح�ي�ن ي��دخ��ل املخرج

ب��راي��ن (محمد آل رش��ي) م��ع املمثلة
ال� �ن ��اش� �ئ ��ة ل� � ً�ول� ��و (ن � � � ��وار يوسف)،
ّ
«تسوق
يقدمان فصال من مسرحية
وم �ض��اج �ع��ة» مل� ��ارك راف �ن �ه �ي��ل التي
ك �ت �ب �ه��ا م �ن �ت �ص��ف التسعينيات.
يطلب ب��راي��ن منها التمثيل أمامه
وه��ي تخلع ثيابها تلبية لرغباته
امل�ك�ب��وت��ة .ت��رت�ج��ل ل��ول��و مقطعًا من
م� �س ��رح� �ي ��ة «ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ات الثالث»
ل �ت �ش �ي �خ��وف ،وت � �ق� ��ول« :ذات يوم،
س�ي�ع��رف ال �ن��اس مل ��اذا ك��ان ك��ل هذا،
ك��ل ه ��ذه امل �ع��ان��اة ،ل��ن ت �ك��ون هناك
أسرار بعد اآلن» .ربما تلخص هذه
ال �ع �ب��ارة ف �ك��رة ال �ع��رض ال ��ذي يمتد
ساعتني :يتغير الزمن ،لكن معاناة
امل� ��رأة م��ع امل�ج�ت�م��ع س�ت�ب�ق��ى ذاتها.
ن�ن�ت�ق��ل إل ��ى امل �ش �ه��د ال �ث��ان��ي .تبقى
ل��ول��و جالسة مكانها ،ت��راق��ب عمق

الصالة مع الجمهور ،تدخل اآلنسة
رانش (أمل عمران) قادمة من عملها
املرتب .نعيش
إلى منزلها الصغير
ً
م ��ع ران� ��ش م �ش �ه �دًا ط ��وي�ل�ا صامتًا
امتد قرابة  25دقيقة من املسرحية
ال �ص��ام �ت��ة «م� ��ا ي�ط�ل�ب��ه الجمهور»
ال�ت��ي كتبها األمل��ان��ي ف��ران��ز كزافيه
ك��روت��ز ع��ام  ،1972مستمدًا فكرتها
من حادثة انتحار هزت البالد .إنها
ح�ك��اي��ة ام� ��رأة ح��اول��ت ال�ت�م��رد على
واق �ع �ه ��ا ،ع �ن��دم��ا اخ� �ت ��ارت العيش
وح�ي��دة ،لكنها س��رع��ان م��ا تكتشف
ع� �ج ��زه ��ا .ه �ن��ا اس �ت �ط��اع��ت عمران
ب ��أدائ� �ه ��ا ال �ت �م �ث �ي �ل��ي امل �ت �ق��ن ،جذب
الحضور رغم طول املشهد الصامت
ال � ��ذي ك� �س ��ره دخ � ��ول ل ��ول ��و ملراقبة
ت�ف��اص�ي��ل ران ��ش ال �ي��وم �ي��ة .لحظات
وت �ب��دأ ل��ول��و بتمثيل «ال �ع��اه��رة في

رافنهيل ،كروتز،
تشيخوف ،داريو فو
وفرانكا راميه :ال عزاء
للسيدات
امل �ص��ح ال �ع �ق �ل��ي» وه ��ي واح � ��دة من
مجموعة نصوص كتبها داريو فو
مع زوجته فرانكا راميه.
ه �ن��ا ح ��اول ��ت ل ��ول ��و إي � �ج ��اد تبرير
م �ن �ط �ق��ي إن � �س ��ان ��ي ل � �ل � �ع� ��اه� ��رات .ال
ي �ف �ص��ل ب�ي�ن ه� ��ذا امل �ش �ه��د واملشهد
األخ �ي��ر ،س��وى خ ��روج ن ��وار يوسف
م��ن ش�خ�ص�ي��ة ال �ع��اه��رة ،ودخولها
في شخصية أخرى بحرفية تحسب
ل �ه��ا .ه� �ك ��ذا ،ت �ت �ح��ول إل� ��ى مناضلة

م�ع�ت�ق�ل��ة ت�ش�ه��د ل�ح�ظ��ات�ه��ا األخيرة
قبل إعدامها ،في مونودراما أخرى
لراميه بعنوان «حدث ذلك غدًا» .يبدو
مقترح التجريب والحلول اإلخراجية
ال�ت��ي ع�م��ل عليها غ�ن��م واض �ح��ة مع
ت �ق��دم ال �ع��رض ،ت�ت�ل�خ��ص بمحاولة
الربط بني نصوص مختلفة تحمل
ال �ف �ك ��رة ذات � �ه� ��ا ،وم � �ن� ��اورة عناصر
ال �ع��رض ال�ث��اب�ت��ة وال �ت �ح��اي��ل عليها
دراماتورجيًا ،ملصلحة إيجاد شكل
فني الجديد ،وتقديم أفكار معاصرة
تالمس حياتنا اليومية التي تريد
ال �ق��ول :ال خ�لاص ل�ل�م��رأة م��ن سلطة
امل �ج �ت �م��ع .ه ��ذا م��ا ح� ��اول ق��ول��ه قبل
قرن النرويجي أبسن في مسرحيته
«ب �ي��ت ال��دم �ي��ة ( )1879وي�ع�ي��د غنم
ورف��اق��ه تجسيده بأسلوب مختلف
كليًا.

