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تكريم

«مسرح بابل» استحضر شابلن العرب

نضال سيجري
الساخر من الموت
رثاء فرح .هكذا يمكن وصف االحتفال الذي أقامه ّاملسرح البيروتي أول
من أمس الستذكار املمثل واملخرج السوري الذي ظل يعتصم بسخريته
ودعابته حتى اللحظات األخيرة
خلود ناصر
أول م��ن أم ��س ،ك � ِّ�رم «ش��ارل��ي شابلن
ال � �ع� ��رب» ،امل �م �ث��ل وامل � �خ ��رج ال �س ��وري
ن �ض��ال س �ي �ج��ري ال � ��ذي رح� ��ل ف ��ي 11
ت� �م ��وز (ي ��ول� �ي ��و) ع ��ن ع �م��ر ن ��اه ��ز 48
ع��ام��ًا ب�ع��د ص ��راع ط��وي��ل م��ع س��رط��ان
ال �ح �ن �ج��رة .ك ��ان ج �م��ع م ��ن أص��دق��ائ��ه
ال �ف �ن ��ان�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن وال� �س ��وري�ي�ن
وب� � �ع � ��ض م �ع �ج �ب �ي ��ه ق� � ��د اح � �ت � �ش� ��دوا
ف � ��ي «م� � �س � ��رح ب � ��اب � ��ل» ل �ي �س �ت ��ودع ��وه
وي�س�ت��ذك��روه بكلمات أل�ق��اه��ا زم�لاؤه
املمثل فايز ق��زق ،واملمثل عبد املنعم
عمايري ،وامل�خ��رج ج��واد األس��دي .ثم
ان �ت �ه��ى االح �ت �ف��ال ب �ع��رض م�س��رح�ي��ة
«ح �م��ام ب �غ��دادي» (ك�م��ا ص � ّ�ورت ل��دى
استعادتها ف��ي ب�ي��روت ال�ع��ام )2008
م � ��ن ت �م �ث �ي �ل��ه وت �م �ث �ي ��ل زم� �ي� �ل ��ه ق ��زق
وإخراج األسدي.
ل�ق��د ن �ع��اه أص ��دق ��اؤه ب �ف��رح ك��ي يليق
ّ
واملحب
الرثاء بالشاب املبتسم دائمًا
للحياة ،هو ال��ذي حقق رصيدًا كبيرًا
ف��ي األع�م��ال املسرحية والسينمائية
وال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،ون �ج��اح��ًا ك �ب �ي �رًا في
األدوار ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال�ك��وم�ي��دي��ة .لم
ي�ق��ف اس�ت�ئ�ص��ال ح�ن�ج��رت��ه ع�ق�ب��ة في
م �س �ي��رت��ه ،ب ��ل ق� ��دم دورًا ص��ام �ت��ًا في
مسلسل «الخربة» عام .2012
ّ
اس� �ت� �ه ��ل ف ��اي ��ز ق� � ��زق ال �ك �ل �م��ة ل�ي�ن�ق��ل
إل � �ي � �ن� ��ا ك � �ي� ��ف ك � � ��ان ي � � ��رى ش �خ �ص �ي��ة
ن �ض��ال ك�ط��ال��ب ع �ن��ده ف��ي امل�ع �ه��د في
الثمانينيات وكيف ت�ط� ّ�ورت العالقة
ّ
حتى أصبح هذا الطالب ملهمه .كان
ّ
طالبًا غير عادي ،تميز بحس املبادرة
واألفكار التي ال تنتهي .ال ينسى قزق
دوره امل�م� ّ�ي��ز ف��ي «ح�ل��م ليلة ص�ي��ف».
ّ
علمًا أن م�ث��ال سيجري األع�ل��ى ال��ذي
استمد منه القوة كان املمثل واملخرج
املسرحي جهاد سعدّ .
تغيرت مكانة
ن�ض��ال ع�ن��د ف��اي��ز ح�ين ع�م�لا م�ع��ًا في
«ح�م��ام ب �غ��دادي» .جعله يعيد النظر

ف ��ي ط �ب �ي �ع��ة ع �م��ل «اإلن� � �س � ��ان» ال ��ذي
يقف على الخشبة ال «املمثل» ،وكيف
ً
يمسك الخشبة بدال من أن يقف عليها.
ت �ح��ول ن �ض��ال م��ن ط��ال��ب س��اب��ق ال��ى
زميل فملهم م��ن الناحية الشعورية،
وال��وج��دان �ي��ة ،واإلن�س��ان�ي��ة ب��ل أصبح
املسرح.
شقيقًا إنسانيًا له على خشبة
ّ
وختم قزق مع ّ
غصة بوعد لروحه أنه
سيعمل على ه��ذه الفكرة ب��ال��ذات مع
طالبه في املعهد.
أم��ا كلمة ص��دي��ق ال��راح��ل ع�ب��د املنعم
عمايري ،فجاءت مؤثرة وحميمة بعد

وق��ت طويل ت�ص��ارع فيه عمايري مع
الكلمات لينطق أخيرًا« :حيوان مائي
من خمسة أحرف» .هكذا قال له نضال
ال �س��اخ��ر م ��ن امل � ��رض ح�ي�ن أف �ص��ح له
عن ورم��ه الخبيث .لم يعرف عمايري
ّ
ج��واب ال �ح��زورة ،إال أن ن�ض��ال أج��اب
ً
قائال إن��ه «س��رط��ان» .ثم راح عمايري
ّ
الحاضرين سخرية نضال
يتخيل مع
ّ
م��ن امل� ��وت ،ف � ّق��ال ب��أن��ه ل��و ك ��ان معنا،
لكان سخر منا جميعًا مستذكرًا حني
ق��ال ل��ه قبل شهر «ي��ا زمل��ي كيف بدي
أق�ع��د لحالي أن��ا ب��ال�ق�ب��ر؟» فهو ال��ذي

ك��ان ي�ح� ّ�ب ال�ح�ي��اة وال ي �ن��ام« .ن�ض��ال
س��اخ��ر م��ن ال �ح �ي��اة وامل � ��وت .ك�س��ر لي
ظ �ه��ري .ن �ض��ال ب�ي�س�ت��اه��ل ت �ك��ون كل
امل �س��ارح م�ض��واي��ة وع��م تحتفل فيه»
خ �ت��م ع �م��اي��ري .ك� ��ان س �ي �ج��ري ي��ؤمل��ه
م��ا ي �ج��ري ف��ي وط �ن��ه وي��ؤمل��ه أن ي��رى
ال� �س�ل�اح م �ص��وب��ًا ب�ي�ن أب� �ن ��اء ال��وط��ن
ال��واح��د فكتب «وط�ن��ي م�ج��روح .وأن��ا
أنزف .خانتني حنجرتي ،فاقتلعتها.
أرج��وك��م ،ال ت�خ��ون��وا وط �ن �ك��م» .هكذا
وص��ف ج��واد األس��دي ال��راح��ل ،خاتمًا
ّ
ب��أن سيجري حمل وج��ع س��وري��ا كله

على جسد أسطوري ،وغادر الى مكان
ّ
ناء ،وأن ُ الوطن العربي حي في نضال،
ٍ
َ
ّ
فهتف «أحبك بكل ما للشام من أبواب
وب � ��ردى .ف�ل�س�ط�ين ك��ان��ت ت��رف��رف بني
ف �ن��اي��اك» ث��م ن� ��ادى مل �ح �م��ود دروي ��ش
وش � �ع� ��راء وف �ن ��ان�ي�ن ع � ��رب م�ن��اض�ل�ين
ي�ع�ي�ش��ون ف��ي روح س �ي �ج��ري ،وخ�ت��م
ّ
�أن نضال سيبقى ّ
حيًا فينا .انتهى
ب�
االح �ت �ف��ال ب �ع��رض ف �ي��دي��و م�س��رح�ي��ة
«حمام بغدادي» (راج��ع الكادر) التي
ّ
صورها املخرج الليث حجو ،وكانت
من آخر أعمال نضال سيجري.

zoom

«عرس الدم» على امتداد الخريطة
دمشق ـــ خليل صويلح
اخ� �ت� �ب ��ر ن � �ض� ��ال س� �ي� �ج ��ري (ال � � �ص� � ��ورة)
التراجيديا السورية قبل أن تقع .كانت
ال �ن �س �خ��ة ال �ع��راق �ي��ة ال �ت��ي ج �س��د بعضًا
م��ن ف�ص��ول�ه��ا ف��ي «ح � ّ�م ��ام ب� �غ ��دادي» مع
امل� �خ ��رج ج� � � ّ�واد األس � � ��دي م� �ج ��ازًا ع��رب�ي��ًا
ً
ق��اب�لا للتحقق ف��ي خ��رائ��ط أخ ��رى .خالل
بروفات العرض ،اختزن املمثل السوري
ال ��راح ��ل ط �ب �ق��ات ال �ع �ن��ف ال �ت��ي اق�ت��رح�ه��ا
امل �خ ��رج ال �ع��راق��ي ك��أح��د أش �ك ��ال م�س��رح
ال� �ق� �س ��وة ،وان� �ه� �م ��ك ف ��ي ت �ف �ك �ي��ك خ �ي��وط
ّ
الشخصية املركبة بمشاركة زميله فايز
ق��زق (جائزة أحسن ممثل في «مهرجان
ال �ق��اه��رة ل�ل�م�س��رح ال�ت�ج��ري�ب��ي» ـ �ـ .)2006
سائق الشاحنة لم يكمل الرحلة ،فحرب
ال�ه��وي��ات فتحت مجرى واس�ع��ًا للندوب
وس��ري��ال�ي��ة ال�ف��وض��ى وال �خ��راب والعبث.
الدماء ّ
تتفوق على ماء االغتسال للتطهر
من أدران الحرب .لم تسعفه حنجرته في
ال �ص��راخ ع�ل��ى ال�خ�ش�ب��ة ،ب�ع��دم��ا ّ
تحولت
ال� �ب�ل�اد ب��أك �م �ل �ه��ا إل � ��ى م ��ا ي �ش �ب��ه س��ري��ر
«عرس الدم» ،ورقعة مفتوحة على الوجع
ّ
والتمزق واالنهيارات.
رحلة قصيرة وخاطفة ،أوقفت مشاريع
امل�م�ث��ل ال��راح��ل ق �س �رًا ،ل�ك�ن��ه ف��ي امل�ق��اب��ل،
اختزن رصيدًا مسرحيًا استثنائيًا ،منذ

أن غادر مدينته الالذقية إلى دمشق في
أواخر الثمانينيات ،لينتسب إلى املعهد
العالي للفنون املسرحية ،بأقصى طاقته
ع�ل��ى ال�ش�غ��ف ب��ال�خ�ش�ب��ة .إذ أن �ج��ز نحو
 35عرضًا ب��أدوار وشخصيات متباينة،
ت� �ن� �ط ��وي ع� �ل ��ى ق � � ��درة خ� ��ارق� ��ة ف� ��ي م ��زج
ال�ض�ح��ك ب��امل��أس��اة ،ف�ه��و ال�ط� ّ�ي��ب واألب�ل��ه
واالنتهازي .غامر بلعب دور امرأة عجوز
ف��ي م�س��رح�ي��ة «أرام � ��ل ع�ل��ى البسكليت»
م��ع ج� ��واد األس � ��دي ( ،)2008ك �م��ا أس�ه��م
في تفعيل مسرح الطفل بعروض الفتة
عبر مشاركته في «مهرجان ربيع مسرح
األطفال» .حلمه القديم باستعادة الزمن

نضال سيجري
(يمني) وفايز
قزق في مشهد
من «حمام
بغدادي»
()2006

ال �س �ع �ي��د ل �ل �م �س��رح ال � �ج� � ّ�وال ،أع � ��اده إل��ى
مدينته الالذقية .هناك ،أدار ورش��ة عمل
ملمثلني ه� ��واة ،ك��ان��ت حصيلتها ع��رض
«نيغاتيف» من كتابته وإخراجهّ ،
ليقدمه
الح �ق��ًا ف��ي ت �ظ��اه��رة «امل �ن �ص��ة امل�س��رح�ي��ة
ل �ح��وض امل �ت ��وس ��ط» ف ��ي آخ� ��ر دورة من
«م �ه ��رج ��ان دم �ش ��ق امل �س ��رح ��ي» ()2010
وك��ان��ت آخ��ر إط�لاالت��ه ع�ل��ى امل �س��رح .لقد
اخ �ت��ار ن �ض��ال س�ي�ج��ري ف��ي ع��رض��ه ه��ذا
م�س�ت�ش�ف��ى ل�ل�أم ��راض ال�ع�ق�ل�ي��ة الخ�ت�ب��ار
ّ
نماذج إنسانية تعيش تمزقات عميقة،
وكأن هذا املستشفى امتد الحقًا من فضاء
الخشبة إلى خريطة البالد بأكملها.
ك��ان امل�ش�ه��د األخ �ي��ر للممثل ال��راح��ل في
امل� �س ��رح ال �ق��وم��ي ف ��ي ال�ل�اذق� �ي ��ة ،م�ش�ه��د
ت � ��اب � ��وت م� �س� �ج ��ى ع� �ل ��ى ال� �خ� �ش� �ب ��ة ،ف��ي
ت��راج �ي��دي��ا ص�ن�ع�ه��ا ب�ن�ف�س��ه ،ب �ن��اء على
وص� �ي� �ت ��ه ،ق� �ب ��ل أن ُي� ��دف� ��ن ف� ��ي «م �ق �ب��رة
ال� ��روض� ��ة» .ل �ك��ن ط �ي��ف ن �ض��ال س�ي�ج��ري
ل��ن ي�غ��ادر الخشبة ال�س��وري��ة ،إذ تداولت
بعض األوس��اط الثقافية معلومات غير
م��ؤك��دة ع��ن اح �ت �م��ال إط �ل�اق اس �م��ه على
إح � ��دى ق ��اع ��ات م �س��رح «امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
للفنون املسرحية» في دمشق إلى جوار
معلمه فواز الساجر ،وعلى أحد مسارح
الالذقية كثاني مسرحي سوري بعد رائد
املسرح أبي خليل القباني.

وفاء

نبي في وطنه؟
ّ
ت� � � ��داول� � � ��ت ب � �ع� ��ض ال � �ص � �ح� ��ف وامل � � ��واق � � ��ع
اإللكترونية أخبارًا عن إطالق اسم الراحل
نضال سيجري على إحدى قاعات «املعهد
العالي للفنون املسرحية» في دمشق ،لكن
عميد املعهد سامر عمران أكد لـ«األخبار»
إمكانية لحصول األمر ّ
ّ
ألن سيجري
أن ال
لم ّ
يدرس فيه إال فترة قصيرة .فيما جرى
ال�ح��دي��ث أي�ض��ًا ع��ن إط�ل�اق اس��م سيجري
ع �ل��ى أح ��د م �س��ارح ال�ل�اذق �ي��ة ،ق ��ال امل��دي��ر
العام لـ«مديرية املسارح واملوسيقى» عماد
جلول ل�ـ«األخ�ب��ار» ّإن سيجري «يستحق
هذا ،ومن املمكن أن يقترح ذلك على وزيرة
ّ
الثقافة» ،مضيفًا إنه «ال يوجد بحث جدي
ف��ي امل��وض��وع ح��ال �ي��ًا» .رغ��م ت ��داول هذين
الخبرين من باب التمنيات ،إال ّأن مثل هذه
املبادرة ليست كثيرة على ممثل بقي وفيًا
للمسرح وأهله حتى رحيله.

لوثة المسرح حتى الرمق األخير
وسام كنعان
«إن أح �ض��رت��م ل��ي س ��ري �رًا ،ف�س��أن��ام
هنا على الخشبة ،إنه بيتي ،الرحم
ً
التي منها خرجت ممثال .هنا أشعر
ب��ال �ح �م��اي��ة ،وع � ��دم ال � �ص� ��دأ» .ب�ه��ذه
ال �ج �م��ل امل �س �ك��ون��ة ش�غ�ف��ًا إل ��ى ح��ده
األق � �ص� ��ى ،ه �م��س امل �م �ث��ل وامل� �خ ��رج
امل �س��رح��ي ال��راح��ل ن �ض��ال سيجري
(1965ـ � �ـ )2013ذات م��رة لـ«األخبار».
طبعًا ح��دث ذل��ك قبل أن ي��ودع «أبو
وليم» جمهوره ومحبيه ويمضي،
وهو من اعتاد الوداع من دون بكاء.
ّ
إذ س �ب��ق أن س ��ل ��م ع �ل��ى أص��دق��ائ��ه
ع �ن��د ت �خ��رج��ه م ��ن «امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
ل �ل �ف �ن��ون امل �س��رح �ي��ة» ( )1991وه��و
ال��وح �ي��د ال� ��ذي ل ��م ي �ب� ِ�ك ي��وم �ه��ا ،بل
أده��ش أس�ت��اذه ف��اي��ز ق��زق بعد عدة
أي � ��ام ع �ن��دم��ا ص ��ادف ��ه ف ��ي ال� �ش ��ارع،

ّ
فلوح له قائال« :مرحبا أبو الفوز»،
ليفاجئ األس �ت��اذ ب��ال�ج��رأة الكبيرة
للطالب املتخرج حديثًا .في حديثه
م��ع «األخ� �ب ��ار» ،ي��ؤك��د ف��اي��ز ق��زق أن
ال � �س� ��ؤال ال � ��ذي ط ��امل ��ا ّ
ردده امل�م�ث��ل
ال � ��راح � ��ل أم� ��ام� ��ه ك � ��ان «م� � � ��اذا ن�ف�ع��ل
بهؤالء املصابني بلوثة املسرح وال
يمكن لهم الشفاء منه ،وكيف يمكن
أن ندعم مشاريعهم ونضعهم على
ال�ط��ري��ق ال�ص�ح�ي��ح؟» .ه �ك��ذا ،اخ�ت��ار
ن�ض��ال أن يخصص ج��زءًا م��ن وقته
لهواة وممثلي املسرح الجامعي في
مدينته الالذقية.
ك ��ان م �ش��روع��ه األول م�ع�ه��م إع ��ادة
مل �س��رح �ي��ة «ص� � � ��دى» ل��زم �ي �ل��ه ع�ب��د
املنعم ع�م��اي��ري ،ال�ت��ي ق��دم��ت ّ
للمرة
األول � � ��ى ع �ل��ى خ �ش �ب��ة «م� �س ��رح أب��و
خ �ل �ي��ل ال �ق �ب��ان��ي» ف ��ي دم �ش��ق س�ن��ة
 2000ولعب بطولتها كل من غسان

مسعود وسالفة معمار  .ك��ان بطل
«حمام بغدادي» ُمغرمًا بهذا العرض
ال��ذي حصد نجاحًا وج��وائ��ز هامة،
فاستأذن صاحبها ليعيد تقديمها
سنة  2006برؤية إخراجية مختلفة
كانت تتويجًا حقيقيًا لورشة عمل
أق��ام�ه��ا ن�ج��م «ض�ي�ع��ة ض��اي�ع��ة» مع
م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال �ف �ن ��ان�ي�ن ال �ش �ب��اب
ف ��ي ال�ل�اذق� �ي ��ة ،ف��اس �ت �ح��ق ت�ص�ف�ي��ق
املشاهدين وعلى رأسهم العمايري
ال � ��ذي أش � ��اد ب� � ��أداء م�م�ث�ل�ين ش�ب��اب
(حسني عباس ،رغ��داء جديد ،نجاة
محمد) .لم يتوقف الربان بعدها عن
العناية بنزالء سفينته املفترضني،
ً
كونه كان يعتبر نفسه مسؤوال عن
كل شركائه من عشاق املسرح ،حتى
أنه أشرف على ورشات عمل تخرج
ع�ل��ى ش�ك��ل ل��وح��ات ف�ن�ي��ة ت �ق��دم في
«املعهد العالي للفنون املسرحية»

اختار أن يخصص
جزءًا من وقته لهواة
وممثلي المسرح
الجامعي

وغ�ي��ره ،م��ن دون أن تحمل عناوين
أو يسبقها ترويج الئق.
وم� ��ع ت� �ه ��اوي ص �ن��اع��ة امل� �س ��رح في
س��وري��ا واح �ت �ك��ار ه��ذا ال �ف��ن ال��راق��ي
بمديرية رسمية محكومة بالجمود
والروتني ،كان على نضال أن يحزم
أغ� ��راض� ��ه وي� �س ��اف ��ر م � �ج ��ددًا ص��وب
البحر.
ه�ن��اك أن�ج��ز مسرحية «نيغاتيف»

ال� � �ت � ��ي ك � �ت� ��ب ن� �ص� �ه ��ا وأخ � ��رج � �ه � ��ا،
ُ
وع� ��رض� ��ت ع �ل��ى خ �ش �ب��ات م �س��ارح
ال�ل��اذق � �ي� ��ة س� �ن ��ة  2010وق� � ��د ل �ع��ب
بطولتها كل من رغ��داء جديد ،شام
ج� �ن� �ي ��د ،ن � �ج� ��اة م� �ح� �م ��د ،م �ص �ط �ف��ى
ج � ��ان � ��ودي ،ال �ح �س ��ن ي� ��وس� ��ف ،ه�ب��ة
جديد ،وهاشم غزال.
ي��رص��د ال�ع��رض ج��وان��ب ال�خ�ل��ل في
ال�ح�ي��اة اإلن�س��ان�ي��ة ،ع�ب��ر مجموعة
م� � ��ن األش� � � �خ � � ��اص ال� � ��ذي� � ��ن أرادوا
التقاط صورة جماعية أمام عدسة
الكاميرا ،فإذا بهم ينجرون إلى فخ
س��رد ق�ص��ص ح�ي��ات�ه��م الشخصية
ال� � �ص � ��اخ� � �ب � ��ة ب � � �ح� � ��زن ال ي �ن �ق �ص ��ه
ش � � ��يء م � ��ن األم� � � ��ل وال� � �ط� � �م � ��وح ،ث��م
الخضوع واإلذع��ان ،ومن ثم نهاية
درام��ات�ي�ك�ي��ة ف��ي «م�ش�ف��ى األم��راض
ال �ع �ق �ل �ي��ة» ال �ت��ي اس �ت �ق �ب �ل��ت ج�م�ي��ع
األبطال.

