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فنون مشهدية

يعري المجتمع اللبناني
بوعبداهلل
شاكر
ّ

عبر ّنص مباشر ،يضيء الفنان الشاب على
معاناته الشخصية في مجتمع مليء
باآلفات والغرور والفوقية غير ّ
املبررة.
«مشاكل جنسية» الذي شاهدناه قبل أشهر
في «مونو» ،انتقل إلى «مسرح الجميزة»
ليضحكنا بسخريته الحلوة ّ
املرة!
خلود ناصر
يفتتح «مسرح الجميزة» (راجع املقال
امل �ق��اب��ل) ب��رن��ام�ج��ه ب�ع��رض مسرحية
«م �ش��اك��ل ج�ن�س�ي��ة» (ك �ت��اب��ة وت�م�ث�ي��ل
شاكر بوعبدالله وإخ ��راج باتريسيا
ن� �م ��ور) ف ��ي دورة ع ��روض ��ه ال �ث��ان �ي��ة
ب �ع��دم��ا اس �ت �م��ر ف ��ي «م� �س ��رح م��ون��و»
لبضعة أسابيع قبل أشهر عدة .وكان
املسرح قد استقبل حشدًا جماهيريًا
غير متوقع بالنسبة إلى عرض يؤديه
شاكر ،املمثل غير املحترف مسرحيًا.
إال أن ��ه ب��اح �ت��راف��ه ل�ل�ك�ل�م��ة ال �ص��ادق��ة،
ح ��از ق �ل��وب ال �ج �م��اه �ي��ر ،م��ا أدى ال��ى
اس�ت�م��رار ه��ذا ال�ع��رض .ك��ان شاكر قد
شارك في ورشة عمل L’Atelier du Je
م��ع باتريسيا ن�م��ور وك��ال�ين برنوتي
ف��ي ع��ام  2011وق��رر بعدها أن يكتب
امل �س��رح �ي��ة ،ف �ت��م ال �ت �ع ��اون م ��ع ن�م��ور
إلنجاز العمل .وقد تعاونت نمور معه
في حياكة النص وفي إدارت��ه كممثل
وف ��ي ت�ج�س�ي��د ال �ن��ص ع �ل��ى ال�خ�ش�ب��ة
كتجربة إخراجية أولى لها.

ي�ع�ت�م��د ال� �ع ��رض ع �ل��ى ن ��ص م �ب��اش��ر.
ي�ل�ق��ي ش��اك��ر ال �ض��وء ع �ل��ى م�ع��ان��ات��ه
ال �ش �خ �ص �ي��ة ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي
امل� � �ل � ��يء ب � ��اآلف � ��ات م � ��ن خ �ل ��ال م �ق��ول��ة
«ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ك� �ي ��ف م� ��ا ت� �ك � ّ�ب ��ه ب�ي�ج��ي
واق � ��ف» .ان �ط�لاق��ًا م�ن�ه��ا ،ي�ف�ت��ح ش��اك��ر
العدسة ويحلل تداعيات وتناقضات
هذه املقولة اللبنانية البطولية التي
ّ
يجسد
تغلف معنى باطنيًا موجعًا
ال �ق �م��ع امل � �م� ��ارس ع �ل��ى امل� ��واط� ��ن م�ن��ذ
صغره في ثقافة النفاق على الصعيد
ال � �ت� ��رب� ��وي واالج � �ت � �م ��اع ��ي وال ��دي� �ن ��ي
وال�س�ي��اس��ي بشكل س��اخ��ر ومضحك.
ن� �ت ��اب ��ع ت �ط �ب �ي��ق ه� � ��ذه امل� �ق ��ول ��ة ع�ل��ى
مراحل نموه الشخصي .يخبرنا عن
لحظات مفصلية يرمي فيها املجتمع
بشاكر «وبيجي واق ��ف» .ولعله على
ال� �ع� �ك ��س ،ي �ج ��ب ع �ل �ي��ه أن ي �ق ��ع ع�ل��ى
رأسه «تيفهموا إنو الحياة هيك مش
مسموحة».
يعرض شاكر نقدًا ّ
مطعمًا بـ«قفشات»

مضحكة من خ�لال إلقاء الضوء على
أوج � ��ه ع� ��دة ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي،
ف �ي �ت �ن��اول م ��راح ��ل ح �ي��ات��ه ال �ت��ي ت�ب��دأ
بصفعة ف��ي ص�غ��ره نتيجة شفافيته
غير املتوافقة مع مجتمع يربي أوالده
على التناقضات .يعيدنا الى مرحلة
ال � �خ� ��وف ف� ��ي ف� �ت ��رة ال � �ح� ��رب األه �ل �ي��ة
وتأثيرها عليه وعلينا جميعًا ،ومن
ث ��م ال� ��ى م��رح �ل��ة امل ��راه �ق ��ة وع�لاق �ت �ه��ا
بتعليمات رجال الدين الذين يكذبون
ف��ي رس��م ص��ورة مرعبة ع��ن الجنس،
وف��ي رس��م ص��ورة سلطوية ألنفسهم.
في مرحلة سن الرشد ،يطرح مشاكل
ص�ع��وب��ة إي �ج��اد ع�م��ل وأزم� ��ة ال�ع�لاق��ة
ب �ي�ن ال ��رج ��ل وامل� � � ��رأة وم� �ش ��اك ��ل ج�ي��ل
ال �ي��وم «ال �س��ري��ع» .وأخ �ي �رًا ،ي�ص��ل ال��ى
ال� �ش ��ق ال �س �ي��اس��ي م ��ن خ�ل��ال ص ��ورة
البطل التي يرسمها كل زعيم لنفسه
وي �ص � ّ�دق �ه ��ا م ��ؤي ��دي ��وه ،ب ��ال ��رغ ��م م��ن
مصلحته امل�ب�ط�ن��ة ف��ي ت��دم�ي��ر ال�ب�ل��د.
ت��راود شاكر فكرة الهجرة منذ بداية

امل�س��رح�ي��ة .ن ��راه م�ن��ذ اللحظة األول��ى
ل �ل �ع��رض وب �ج��ان �ب��ه ش�ن�ط��ة س �ف��ر ،إال
أن� ��ه ي��أب��ى أن ي �ه �ج��ر ل �ح �ظ��ات ال �ح� ّ�ب
وال� �ف ��رح ب�ي�ن األح� �ب ��ة ،ك �م��ا ف �ع��ل كثر
ً
آخ��رون ،فيطرح حال بسيطًا وصادقًا
في نهاية املسرحية يدعو كل متفرج
بطريقة غ�ي��ر م�ب��اش��رة إل��ى أن يتأمل
حوله وأن يبدأ بالتغيير من نفسه.
«مشاكل جنسية» هي بالطبع مشاكل

الحرب األهلية ،والـ«أنا»
المتضخمة ،ورجال
ّ
يصورون
الذين
الدين
ّ
الجنس «بعبعًا»

ك��ل م��واط��ن م��ع جنسيته وتناقضات
م �ج �ت �م �ع��ه ال �ل �ب �ن ��ان ��ي .ت �م �ك��ن ش��اك��ر
الشاب اللبناني الذي يعمل في مهنة
الدعايات ،من الوصول الى قلوبنا من
خالل تشريح معاناته أمامناّ ،
مطعمًا
إياها بنكهة ساخرة تبعث ابتسامات
مريرة على وجوهنا وقهقهات تخفي
ب � �ك� � ً
�اء ف� ��ي ال� �ع� �م ��ق .ت �ج ��رب ��ة ن��اج �ح��ة
ّ
ومؤثرة ،وخصوصًا أن العرض يؤديه
ممثل صولو غير محترف .إال أن من
الضروري تطوير تقنيات التمثيل إذا
ك��ان ش��اك��ر ي��ري��د م��واص�ل��ة ه��ذا الخط
ّ
ألن ال �ع��رض ال�ج�م�ي��ل ب�ص��دق��ه يمكن
أن ي�ص��ل ال ��ى م�س�ت��وى ف�ن��ي أب �ع��د لو
أن شاكر ّ
تمرس في إيصاله من خالل
تعبير أك�ث��ر ت �ط��ورًا ع�ل��ى الصعيدين
الجسماني والصوتي.
«م���ش���اك���ل ج��ن��س��ي��ة 20:30 :ال���ي���وم وغ���دًا
ـ�����ـ «م�����س�����رح ال����ج����م����ي����زة» ـ����ـ����ـ ل�ل�اس���ت���ع�ل�ام:
76/409109

شاكر بوعبدالله
في مشهد
من «مشاكل
جنسية»

منذ الطفولة
في مقابلة مع  lbciلدى عرض «مشاكل جنسية»
في «مسرح مونو» في آذار (مارس) املاضي،
ّ
قال شاكر بوعبدالله إن «املشاكل الجنسية
التي أتحدث عنها ّتتعلق بالجنسية اللبنانية
ال بالجنس .صحيح أنني ّ
تطرقت إلى الجنس
ّ
في مسرحيتي ،لكن العرض هو عن الجنسية
اللبنانية ،وتحديدًا هذا الهاجس الذي يسكن
رأسنا منذ الوالدة :حقيبة السفر ّ التي نريد
أن نحملها ونغادر» .وأشار إلى «أنني انطلقت
تجارب عشتها شخصيًا وتحدثت عنها.
من
ّ
ّ
وبمجرد أنني عشتها ،ال بد من أن هناك عددًا من
الناس عاشوها أيضًا بما أنهم يقيمون في لبنان
فتفاعلوا معها بشكل جيد».

نقد

أرابال لبنانيًا ...إ ّنها الحرب األهلية
روي ديب
اعتمد أنطوان أشقر منهج «املسرح
ال�ف�ق�ي��ر» ف��ي «رس��ال��ة ح��ب» ع��ن ن� ّ�ص
فرناندو أراب��ال ،مستندًا على املمثل
وال � �ن ��ص ك �ع �ن �ص��ري��ن وح� �ي ��دي ��ن ف��ي
رؤيته اإلخراجية .هكذا ،خال املسرح
م ��ن ال �ع �ن��اص��ر ال �س �ي �ن��وغ��راف �ي��ة ،م��ا
ع��دا مكعب ّ
تحول سريرًا في املشهد
األخ �ي��ر ف�ي�م��ا اع�ت�م��د أش �ق��ر الطريقة
ال�ك�لاس�ي�ك�ي��ة ال��واق �ع �ي��ة ف��ي تجسيد
ال�ش�خ�ص�ي��ات م��ع رل��ى ح �م��ادة (األم)
وج � ��اد خ ��اط ��ر (االب � � ��ن) ال �ل��ذي��ن أدي ��ا
عال.
دورهما باحتراف وإحساس ٍ
ف � � ��ي ت� ��رك � �ي � �ب� ��ة ال � � �ن � � � ّ�ص وت ��رج� �م� �ت ��ه
ال� ��درام� ��ات� ��ورج � �ي� ��ة ،ن �ج ��ح أش� �ق ��ر ف��ي
صياغة إيقاعه املتصاعد وتوتراته
ال��درام �ي��ة ،لكنه أخ�ف��ق ـ رب�م��ا بخيار

منه ـ ف��ي استثمار ال�ع�لاق��ة الشائكة
أرابال
بني األم وابنها .تقوم قوة نص ّ
على عجز االب��ن عن اتهام أم��ه بأنها
وراء مقتل أبيه بسبب حبه لها الذي
يتخطى محبة االب��ن ألم��ه ،بل الرجل
لعشيقته .تلك االزدواجية بني الحقد
والعشق تشكل املفتاح الدرامي لنص
أراب��ال ال��ذي جعل عالقة اب��ن بوالدته
م �س��رح��ًا ي �خ��اط��ب ع �ب ��ره ت�ن��اق�ض��ات
ّ
ال �ح��رب األه �ل �ي��ة .ل �ك��ن أن �ط��وان أشقر
ي�غ��وص ف��ي ع�لاق��ة االت �ه��ام /ال��دف��اع،
وي �م��ر مل��ام��ًا ع �ل��ى ع�ل�اق��ة ال �ك��راه �ي��ة/
ال �ع �ش��ق ،م ��ا أض �ع��ف ش�ح�ن��ة ال�ت��وت��ر
ف��ي ال�ع�لاق��ة .أم��ا الضعف ال�ث��ان��ي في
امل �ق��ارب��ة ال�ك�لاس�ي�ك�ي��ة ل�ن��ص أراب � ��ال،
فأتى في غياب الصورة .في املناهج
امل �س��رح �ي��ة امل� �ع ��اص ��رة ،ي �س �ه��ل خلق
ال � �ص� ��ور ع� �ل ��ى ال �خ �ش �ب��ة ب �م �س��اع��دة

ال�ع�ن��اص��ر السينوغرافية التقليدية
أو ال�ح��دي�ث��ة .أم��ا ف��ي منهج «امل�س��رح
الفقير» ،فيبحث امل�خ��رج ف��ي تركيبة
أج �س��اد امل�م�ث�ل�ين وع�لاق�ت�ه��م بفضاء
ال� � �ع � ��رض وع � �ن� ��اص� ��ر أخ � � � ��رى ل �خ �ل��ق
ص��ور تنقل العرض من مجرد ق��راءة
تمثيلية للنص إل��ى ع�م��ل مسرحي،
على الطريقة البروكية (بيتر بروك).
ُ
ل ��م ي� �خ ��ل ال � �ع ��رض م ��ن ت �ل��ك ال �ص��ور
ّ
الغنية على قلتها ،لكن املشهد األخير
أت � ��ى ل �ف �ض��ح ض �ع��ف امل �ش ��اه ��د ال �ت��ي
س�ب�ق�ت��ه .ان �ط �ف��أ ال� �ض ��وء ،ث��م ع��رض��ت
على ش��اش��ة ل��وح��ات لفنانني إسبان
ع��ن ال �ح��رب األه �ل �ي��ة االس �ب��ان �ي��ة .في
ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ات ،ت �ح��ول امل�ك�ع��ب ال��ذي
ي� �ت � ّ
�وس ��ط ال �خ �ش �ب��ة إل � ��ى س ��ري ��ر ف��ي
مستشفى مغطى بشراشف بيضاء.
عاد النور ،لكن هذه امل��رة كان أبيض

اعتمد أنطوان أشقر
منهج «المسرح الفقير»
في عرضه
ب � � ��اردًا ب � ��دل األل� � � ��وان ال �ح��ام �ي��ة ال �ت��ي
سيطرت سابقًا .على السرير ،تجلس
رلى حمادة مديرة ظهرها للجمهور،
ب�ع��دم��ا واج �ه �ت��ه ب��ان�ف�ع��االت�ه��ا ط��وال
ال � �ع� ��رض .ب � ّ�دل ��ت ث��وب �ه��ا ال �ب��رت �ق��ال��ي
بآخر أبيض ،وأحنت كتفيها بصمت
ب �ع��د ع ��واص ��ف ال �ت��وت��ر ال �ت��ي س ��ادت
امل�س��رح�ي��ة .ت��دخ��ل ممرضة (سيرينا
الشامي) الغرفة ،تمشط لها شعرها،
ً
وتضع شاال على كتفيها ،ثم تقودها

ملواجهة الجمهور .لكن هذه املرة ،لن
تنظر حمادة إليه .بصمت ،ستتوجه
نحو َمخرج املسرح .هكذاّ ،
تحولت من
املرأة القوية إلى امرأة مهزومة وتعبة
استسلمت للسكون .عبر خطواتها
البطيئة ،تلمس أح��زان الحياة التي
ّ
أثقلت جسدها فترهل وص��ارت هي
امرأة ثكلى أيقنت أن الحرب أفقدتها
أع � ��ز َم � ��ن أح� �ب ��ت وأف� �ق ��دت� �ه ��ا ذات� �ه ��ا.
ف��ي امل�ش�ه��د األخ �ي��ر ،تتجلى ح�م��ادة
ممثلة عظيمة تختصر «رسالة حب»
ب��أك �م �ل �ه��ا .ك� ��أن ال� �ع ��رض ك� ��ان م�ج��رد
ت �ه �ي �ئ��ة ل� �ص ��ورة األل � ��م واالس �ت �س�ل�ام
التي جسدها املشهد األخير ،صورة
الحرب األهلية في كل األرض.
* «رس��ال��ة ح ّ���ب» :حتى ي��وم غ��د ـ��ـ «مسرح
مونو» (األشرفية ـ بيروت) ـ 01/202422

