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رقص

لميا صفي الدين الصرخة صارت جسدًا

ّ
دة
املتمر
«ليليت»
ّ
طردت من الجنة
األولىّ .
ّ
لتحل محلها حواء.
حفيدتها الراقصة
والكوريغراف اللبنانية
تعيد االعتبار إلى تلك
الثائرة في عرض متعدد
املناهل واألبعاد

الكلمة وال�ج�س��د ال��ذي ّ
يعبر عنها.
ال �ف �ن��ان��ة ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ت��رج��م على
امل �س��ارح األوروب � ّ�ي ��ة أغ��ان��ي مرسيل
خ� ّل�ي�ف��ة ّوأش �ع��ار م�ح�م��ود درويش،
تعلمت أن الجسد واإلي �م��اء أفضل
وسيلة للترجمة .تقول صفي الدين:
«ال يهمني إظ�ه��ار تقنيات الرقص
ّ
شعر جبران
بقدر ما يهمني احترام ّ
خ�ل� ًي��ل ج� �ب ��ران ح�ي�ن ت �غ��ن �ي��ه فيروز
مثال أو شعر محمود درويش حني
ّ
يغنيه مرسيل خليفة» .عبر رقصها،
تبحث أيضًا عن تناغم الحضارات.
ال ت �ج ��د م ��ان �ع ��ًا ف� ��ي «ل �ي �ل �ي ��ت» في
الجمع ب�ين ص��وت أم كلثوم وجاك
بريل وألحان مرسيل خليفة ،وعابد
ّ
وربيع أبو خليل وموريس
عازرية،
ّ
رافيل ...حتى أنها تصل إلى النشوة
ّ
الصوفية على صوت جاك بريل.

زينب مرعي
«أن� ��ا ال ��رج ��ل ،أن ��ا ال �ط �ف��ل ،أن ��ا املرأة
ال� �س ��وداء ،ال �ص �ف��راء ،ال �ب �ي �ض��اء .أنا
ال��رج��ل األس � ��ود ،األص �ف��ر ،األبيض.
أنا العصفور والسمكة والسلحفاة
والحصان الذي يركض .أنا العشب
وال� �ش� �ج ��رة ،أن � ��ا ال �ب �ح��ر والجبل».
ي �ق��ول ال �ش��اع��ر وامل �غ �ن��ي البلجيكي
جولوس بوكارن على وقع الطبول.
تستوحي مليا صفي الدين عرضها
م ��ن أغ �ن �ي �ت��ه «أن� � ��ا ال � ��رج � ��ل» .تطلي
ج��زءًا م��ن وجهها ب��األس��ود ،وتترك
نصفه اآلخ ��ر .وب�ح��رك��ة رش�ي�ق��ة من
وش��اح �ه��ا ،ت�ص�ب��ح امل� ��رأة السوداء،
وب� ّح��رك��ة أخ��رى تصبح البيضاء...
ل�ك��ن�ه��ا ف��ي األص� ��ل «ل �ي �ل �ي��ت» .املرأة
من التراب،
�ى
التي خلقها الله ّ
ُ
األول� ّ
غ�ي��ر أن �ه��ا ط� ��ردت م��ن ال �ج��ن��ة ألنها
رفضت االنصياع للرجل.
�ت ليليت أول م��ن وطئت
ه�ك��ذا ،ك��ان� ّ
األرض فتجذرت فيها ،تمامًا كرقص

مليا صفي الدين في العرض
�راف اللبنانية املقيمة في
ال�ك��وري�غ� ّ
فرنسا .تعلمت صفي الدين السامبا
والتانغو وغيرها من أنواع الرقص،
لكنها اب�ت�ع��دت عنها ك��ي ال تطغى
ّ
الطبيعية .في
على حركتها العربية
ّ
ع��رض «ليليت» ال��ذي تقدمه صفي
الدين على «مسرح مونو» في  19و20
تشرين الثاني (نوفمبر) ثم في 21
على «مسرح باسل األسد الثقافي»
في صور (الجنوب) ،تنطلق الثائرة
األول� ��ى م��ن أرض األن��دل��س لتجول

ً
ّ
ال �ع��ال��م ك��ل��ه ،م �ت��وج��ة ع�ل��ى طريقها
«الشهرزادات الجديدات».
ف � ��ي س� �ي� �ن ��وغ ��راف� �ي ��ا ع � � ��رض صفي
ال� ��دي� ��ن ،ش ��اش ��ة ف ��ي ال �خ �ل��ف تسرد
األم �ك �ن��ة ال �ت ��ي ت �ع �ب��ره��ا «ليليت»،
ت �ح �م��ل ت��وق �ي��ع امل � �خ� ��رج الفرنسي
دانيال ألبان .بينما يتولى اإلضاءة
دوم� �ي� �ن� �ي ��ك دوالب � �ي � �ي � ��ر والصوت
ّ
السر في
ل��وران��س شابولييه .كلمة
ع�م��ل ص�ف��ي ال��دي��ن ه��ي «التناغم».
ال �ت �ن��اغ��م ب�ي�ن ال �ش��رق وال� �غ ��رب ،بني

أرادت الفنانة أن تخاطب الجمهور
الغربي «بالعربية» .ترفض عبارة
ّ
وتصر
«ال��رق��ص الشرقي املعاصر»
ع �ل��ى اس �ت �ع �م��ال «ا ّل ��رق ��ص العربي
امل �ع��اص��ر» .ذل ��ك «أن ك�ل�م��ة الشرقي
ال ت�ش�ي��ر إل��ى امل �غ��رب ال�ع��رب��ي الذي
ي � �م ��ارس هّ� ��ذا ال � �ن ��وع م ��ن الرقص.
وث ��ان� �ي ��ًا ألن ال� �غ ��رب ي ��رف ��ض كلمة
«العربي» بينما يستسيغ «الشرقي»
امل�ت�خ�ف�ف��ة م��ن أث �ق��ال ال ��واق ��ع» .هنا،
«ل� �ي� �ل� �ي ��ت» س �ت �ط �ل��ب ال � �ح� � ّ
�ري� ��ة من
ع �ي��ون امل�ج�ت�م��ع ال � ّع��رب��ي والعاملي،
ستعيد لشهرزاد تألقها بعيدًا عن
الكليشيهات الغربية التي أسهمت
في تسطيحها.
 8:30م �س��اء  19و 20ت( 2ن��وف �م �ب��ر) ـــ
«م �س ��رح م ��ون ��و» (ب � �ي� ��روت) .لالستعالم:
01/738643

َ

ُ

حاكمة
الم َ
ُ
سعدي يوسف*

َ
ّ َ
للذين ارتضوا أن يكون العراق
عائمًا ال بالدًا.
ّفندقًا َ
ذين ارتضوا أن يكون العراق
لل ً
دشاديش غرقى.
من
جبال
ِ
َ
للذين ارتضوا أن يكون العراق
َ
سوار
ِ
العشيقةُ ُ ...
ُّ
َ
الخليج
أن تمسي َالبصرة األم مبغى
ِ
ُ
ّ
ها...
ّوأن تتنص َل بغداد من ِ
إسم َّ
األدالء
ارتضوا أن
للذين
يكونوا ُ ِ
َّ
ََ
أرضنا للغريب َّ
املدج ِج
أن َي َهبوا كل ما ْ كنز ْت
ِ
أن ُ
يعبدوا َ
أبرهة
َ
أن يقولوا :العراق انتهى...

***

هؤالء
َ ْ
أجمعهمَ ،
سوف ُ
بالفرات
رة
ز
ج
على
بمقهى
فجر
ذات
ٍ
ِ
ٍ
أسماء ْ
َ
ُ
جماجم ِهم
هم في
وأحفر
ِ
ُ
وهم الصاغرون ...

¶¶¶
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* شاعر عراقي

ال عيد في بغداد!
ُ
احترامًا لألرواح الطاهرة التي سلبها العنف األعمى في بالدنا،
وتضامنًا مع ذوي ضحايا كنيسة سيدة النجاة ،واستلهامًا لكل
ُ
الشهداء والرهائن،
لحظة خوف عاشها
تضامنًا مع مسيحيي العراق ،الذين يستهدفهم العنف ،هوية،
ووج� ��ودًاُ ،وج�م��اع��ة ،و ُم��واط �ن��ة ،ال��ذي��ن ب��ات��وا يقيمون ف��ي خوف
متنقل ،إذ ت �ه� َّ�دد ح�ي��ات�ه��م وأم�ن�ه��م ،م��ن دون دول ��ة ق ��ادرة على
حمايتهم ،وال مبادرة مجتمعية للذود عنهم،
نعلن ،نحن كتلة املثقفات واملثقفني والناشطني املدنيني املنضوين
في إطار «مرصد كامل شياع» ،إلغاء احتفاالتنا بعيد األضحى،
وع��دم ع� ّ�ده مناسبة لتبادل التهانئ ،ونستبدل طقسه بإيقاد
شمعة لشهداء الكنيسة.
َ
ونحن ّ
نعد ه��ذا البيان م�ب��ادرة ودع��وة عامة لسائر العراقيات
والعراقيني لالنضمام للحملة والتوقيع على البيان.
بغداد ــ مرصد كامل شياع

