14

الثالثاء  24تشرين الثاني  2015العدد 2748

الثالثاء  24تشرين الثاني  2015العدد 2748

ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
سيتمكن اللبنانيون ،وخصوصًا الشباب ،من مشاهدة العمل الذي ّ
يعد من أهم ما أنتجه المسرح اللبناني« .بالنسبة لبكرا شو؟» ()1978
ُ ذاكرتنا المعاصرة أخيرًا،
ّ
ستعرض في الصاالت السينمائية ً
ابتداء من كانون الثاني (يناير) بمبادرة من شركة  ،M mediaفي خطوة تشكل ربما فاتحة لعرض أعمال زياد كلها على الشاشة الكبيرة

بالنسبة لبكرا شو؟ رائعة زياد الرحباني تنبعث على الشاشة
زينة حداد
منذ  35عــامــا ،بقي الـســؤال مــن دون
إج ــاب ــة :ه ــل ص ـ ـ ّـور زي ـ ــاد الــرح ـبــانــي
مـســرحـيــاتــه؟ حـفــظ جـمـهــور الـفـنــان
اللبناني أعماله عن ظهر قلب ،بعدما

سمعها كتسجيل صــوتــي مــن دون
ّ
أجمع
أن يتمكن مــن رؤيـتـهــا ،حـتــى
ً
ّ
كـثـيــرون عـلــى أن زي ــاد ارت ـكــب خطأ
كبيرًا بعدم تصوير تلك األعمال .لكن
املـفــاجــأة أن شــركــة  M mediaنشرت
أخيرًا خبرًا على موقعها اإللكتروني

ّ
ّ
ت ــؤك ــد ف ـيــه أن مـســرحـيــة «بــالـنـسـبــة
ُ
لبكرا شو؟» ( )1978ستعرض قريبًا
ّ
فـ ــي ص ـ ـ ــاالت ال ـس ـي ـن ـم ــا .وأك ـ ـ ـ ــدت أن
ُ
املسرحية أصلية ،وستعرض كاملة
ب ـن ـس ـخ ـت ـهــا األول ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ع ــرض ــت
فــي منتصف السبعينيات .ال تــزال
ّ
املسربة عــن هــذا العرض
املعلومات
ّ
شحيحة ،غير أن «األخ ـبــار» تأكدت
ً
م ــن أن املـســرحـيــة وص ـلــت ف ـعــا إلــى
 M mediaبعد مـفــاوضــات استمرت
ّ
س ـن ــوات ،لكنها تـطــلـبــت الـكـثـيــر من
الـعـمــل فــي لـبـنــان وخ ــارج ــه ،لترميم
األشـ ــرطـ ــة وت ـح ـس ـي ـن ـهــا ،وال سـيـمــا
أن امل ـس ــرح ـي ــة لـ ــم ت ـ ـصـ ـ ّـور ل ـل ـعــرض
ب ــل ل ــاس ـت ـخ ــدام ال ــداخ ـل ــي ف ـق ــط ،ما
ّ
ُ
تطلب جهدًا تقنيًا لتصبح صالحة
ل ـل ـعــرض .ورف ــض امل ـصــدر تــأكـيــد أو
نفي ما إذا كانت الشركة قد حصلت
عـلــى تـسـجـيــات بـقـيــة املـســرحـيــات،
وعلى رأسها «فيلم أميركي طويل»
و«نزل السرور».
وأوضــح املصدر أن  M mediaشركة
تـتـضـ ّـمــن مــوق ـعــا إل ـك ـتــرون ـيــا يـهــدف
إلى «إعادة تجميع األعمال الثقافية
ّ
الـلـبـنــانـيــة أو املـتـعــلـقــة بـلـبـنــان ،بما
فيها املسرحيات والكتب واملوسيقى
وبعض األعمال الخاصة التي تتولى
ّ
«ام» إنتاجها بنفسها ،مــا سيشكل
البوابة الرئيسية للثقافة اللبنانية
أون ـ ــاي ـ ــن» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن امل ــوق ــع ص ــار
متوافرًا أونالين ويعتمد على تفاعل
املشاهدين وطلباتهم الختيار مواده
ّ
وتـحــديـثـهــا .وسـيـتـمــكــن املـشــاهــدون
م ــن االط ـ ــاع عـلــى امل ـ ــواد عـبــر مــوقــع
 M mediaم ــن خـ ــال ال ـت ـس ـج ـيــل أو
االشتراك مع مجموعة من الحزمات
امل ـج ــان ـي ــة واملـ ــدفـ ــوعـ ــة .وت ـن ـت ـمــي M
 mediaإلـ ــى م ـج ـمــوعــة «ك ــوانـ ـت ــوم»
ال ـتــي يــرأسـهــا إي ـلــي خـ ــوري ،وتـضـ ّـم
كــذلــك شــركــة «أم أن ــد ســي ساتشي»
وموقع «ناو» وغيرهما من الشركات
ّ
املتعلقة باإلعالم والتواصل.

ُ
ّ
وأكد املصدر أن املسرحية ستعرض
ف ـ ــي شـ ـه ــر ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي امل ـق ـب ــل
(ي ـ ـ ـنـ ـ ــايـ ـ ــر) ،وأن ال ـ ـشـ ــركـ ــة س ـت ـع ـلــن
تـفــاصـيــل ال ـع ــروض قــري ـبــا ،متوقعًا
ّ
أن تـ ـش ــك ــل ح ــدث ــا ث ـق ــاف ـي ــا ض ـخ ـمــا،
ّ
وخصوصًا أن املسرحية التي تقارب
م ــوض ــوع ــا اج ـت ـم ــاع ـي ــا /اق ـت ـصــاديــا
م ــن خ ــال زوجـ ــن ي ـع ـمــان ف ــي أحــد
املقاهي في بـيــروتّ ،
تعد من أهــم ما

ّ
تطلب المشروع الكثير من العمل
لترميم األشرطة وتحسينها
أنتجه املسرح اللبناني .فهي تنتمي
إلى املسرح الواقعي الذي أسسه زياد
وات ـســم بعفوية وصــراحــة بالغتني،
ً
فـضــا عــن كــونـهــا جـ ّـســدت هــواجــس
اللبنانيني بـعـيـدًا عــن الكليشيهات
ّ
والتصنع ،وهــو ما كــان طاغيًا على
املسرح آنذاك.
وت ـق ـ ّـدم املـســرحـيــة رؤي ــة موضوعية
عـ ــن الـ ـ ـص ـ ــراع ال ـط ـب ـق ــي فـ ــي ل ـب ـن ــان،
ووقـ ـ ــوع امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ضحية

املجتمع االسـتـهــاكــي وض ــرب مبدأ
الـتــوازن اإلنمائي واتـكــال االقتصاد
على قطاع الخدمات حصرًا ،وتأثير
ذلك في الناس الذين يبدأون بخوض
مـ ـع ــرك ــة الـ ـبـ ـق ــاء ولـ ـ ــو عـ ـل ــى ح ـس ــاب
مبادئهم وكراماتهم.
ً
امل ـســرح ـيــة ال ـت ــي تـبـقــى راهـ ـن ــة أكـثــر
مـ ــن أي وقـ ـ ــت مـ ـض ــى ،تـ ـتـ ـح ــدث عــن
ال ـث ـنــائــي زك ــري ــا (زيـ ـ ــاد الــرح ـبــانــي)
وثريا (نبيلة زيتونة) اللذين يتركان
الــريــف للعمل فــي حــانــة فــي الحمرا
لتحسني أوضــاعـهــم املعيشية .لكن
الثنائي يصطدمان بالغالء املعيشي
الفاحش وصعوبة الـبـقــاء ،فتضطر
نـبـيـلــة ل ـل ـخ ــروج م ــع ال ــزب ــائ ــن بعلم
ّ
زوجـهــا ،لتتمكن مــن تلبية حاجات
عائلتها ،فيبدأ ال ـصــراع الكبير مع
الذات ،ما يؤدي إلى نتائج كارثية.
«بــال ـن ـس ـبــة ل ـب ـكــرا ش ـ ــو؟» قــري ـبــا في
السينما وفق  ،M mediaلكن ماذا عن
بقية املسرحيات ،فهل سنراها أيضًا
فــي ال ـصــاالت قــريـبــا؟ وحــدهــا األي ــام
ّ
كـفـيـلــة بــإث ـبــات ذل ــك ف ــي ظ ــل أخ ـبــار
ّ
ترجح ذلك.

«بيت بيوت» على أكتاف زينب عساف
عبد الرحمن جاسم
تخاض التجارب املسرحية في لبنان
بشكل عشوائي عمومًا ،فال بنية صلبة
ٍ
ٍ
يبنى عليها مسرح استمراري .لذلك،
ت ــأت ــي ال ـت ـج ــارب ف ــي م ـع ـظــم األح ـي ــان
فــردان ـيــة /شخصية .لـكــن تـلــك ليست
حال مسرحية «آب :بيت بيوت» لفرقة
«تحويل» وإخراج سحر عساف ورافي
فغالي (بــالـتـعــاون مــع م ـبــادرة العمل
املسرحي فــي الجامعة األميركية في
بيروت).

عكست نوال كامل التعبير
الحقيقي لفكرة «التراجيكوميديا»
رغ ـ ــم أن االعـ ـ ـت ـ ــراض ق ــائ ــم ع ـل ــى اس ــم
املـســرحـيــة (حـيــث ال رمــزيــة ل ــه ،ســوى
ّ
أن ـ ـ ـ ــه م ـق ـت ـب ــس ع ـ ــن اسـ ـ ــم امل ـس ــرح ـي ــة
األصـ ـلـ ـي ــة August: Osage County
لكاتبها األميركي ترايسي ليتس التي
تـتـحــدث عــن حـكــايــة حــدثــت فــي شهر
ّ
آب) ،إال أن العمل جاء متقنًا من حيث
الـتـمـثـيــل واإلض ـ ـ ــاءة والـسـيـنــوغــرفـيــا
وحبكة القصة .املسرحية التي تعرض
ع ـلــى خـشـبــة «م ـس ــرح ب ــاب ــل» ،ت ـقــارب
ح ـكــايــة عــائ ـلــة مـفـكـكــة ح ـيــث األب ـطــال
ال يـحـتــاجــون إل ــى أن يـسـمــع أحـ ـ ٌـد ما
يقولونه ،بــل ّ
همهم إخ ــراج كــل مــا في
جعبتهم مهما كان هذا الكالم مزعجًا

سامي نوفل وأسامة جنيد

كيف نحرر شاعرًا
بقصيدة؟

مزبلة الشرق األوسط الجديد

جمال جبران

دمشق ــــ خليل صويلح

zoom

لآلخرين .ال أحد يهتم بمشاعر اآلخر
ٌ
جانب صراعي ،وإن
البتة .هناك دومًا
ُ ِّ
«لــطــف» بمسحةٍ مــن كوميديا ،تجبر
األب ـطــال أنفسهم والـجـمـهــور تلقائيًا
ع ـل ــى االبـ ـتـ ـس ــام والـ ـضـ ـح ــك .تـضـحــك
ٌ
َّ
الشخصيات ألن مــا يحدث هــو حياة
ٌ
ساخرة ،فالوالد هو كاتب سكير يقرر
فجأة الرحيل واالختفاء ،ثم االنتحار.
ال نـ ــراه أب ـ ـدًا ،ي ـبــدو أش ـبــه بــال ـقــدر في
املسرحيات اإلغريقية ،يؤثر في جميع
األحــداث واألشـخــاص على حد ســواء.
تبدو كل األشياء مترابطة منذ لحظة
االختفاء املصيرية تلك :تحضر بنات
الــرجــل لــزيــارة ّأمـهــن .الــوالــدة املصابة
بالسرطان تــدمــن امل ـخــدرات ،وبناتها
الثالث يعشن عاملهن الخاص ،اثنتان
مهاجرتان (فــي املسرحية واح ــدة في
فرنسا والثانية في الواليات املتحدة).
أمــا الثالثة ،فتقيم مع ّأمها في املنزل
ن ـف ـســه .م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،ه ـن ــاك مـبــاشــرة
في إيصال الفكرة ،ال تضييع للوقت،
وإن كــان هناك شـ ٌ
ـيء مــن «إن ـهــاك» في
الـ ـن ــص امل ـك ـت ــوب (ت ــرج ـم ــه واق ـت ـب ـســه
ٌ
ك ــل م ــن س ـحــر ع ـس ــاف وراف ـ ــي فـغــالــي
وم ـن ــى م ــرع ــي) ،إذ ي ـت ـح ـ ّـدث األب ـط ــال
أكـثــر مــن ال ــازم فــي لحظةٍ مــا .يحدث
سريع.
بشكل
ـيء في املسرحية
كل ٌشـ ٍ
ٍ
ٌٍ
صراعات
أبطال يدخلون ويخرجون،
م ـب ــاش ــرة وجــان ـب ـيــة ،تـجـعــل املـشــاهــد
ال ي ـش ـعــر ب ـم ـلــل .ت ـق ـن ـيــا ،ت ـب ــذل سحر
ً
عـ ّـســاف جهدًا هــائــا ،فهي تــؤدي دور
بـ ـط ــول ــةٍ  ،وإن ك ــان ــت امل ـس ــرح ـي ــة ذات

ّ
أشرف ّفياض

نقد

ـاغ
ع ـمـ ٍـل ت ـشـ ّـاركــي ،لـكــن ح ـضــورهــا ط ـ ٍ
ـزي االبـ ـن ــة ال ـك ـب ــرى «تـ ـم ــارا»
وهـ ــي بـ ـ ـ
(األم ــر نفسه ينسحب على أداء نــوال
كامل فــي شخصية «وداد» التي أدت
دورها نفسه ميريل ستريب في الفيلم
املقتبس عن القصة نفسها عام .)2013
ي ـب ــدو ح ـض ــور املـمـثـلـتــن ط ــاغ ـي ــا ،بل
«مسيطرًا» على زمالئهما في العمل.
نجحت عساف التي مثلت وأخرجت،
وت ــرج ـم ــت ونـ ـف ــذت وأدارت اإلنـ ـت ــاج
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل ،وإن كـ ـ ــان الـ ـس ــؤال
ال ـ ــذي ي ـط ــرح ن ـف ـســه ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن:
هــل سيستمر األمــر على هــذا املـنــوال،
وخـ ـص ــوص ــا م ـت ــى ع ــرف ـن ــا ب ـ ــأن فــرقــة
«ت ـح ــوي ــل» (أس ـس ـه ــا روبـ ـ ــرت م ــاي ــرز،
وت ـت ـكـ ّـون م ــن ع ـس ــاف ،ورافـ ــي فـغــالــي،

وس ـن ــي ع ـب ــد ال ـب ــاق ــي) سـتـسـتـمــر فــي
إنتاج هذا النوع من املسرحيات؟
فنيًا /أدائيًا ،فاملسرحية التي تميزت
بسينوغرافيا متقشفة ،ال تشكو من
ـارك فيها،
ـف ف ــي األداء ألي م ـش ـ ٍ
ض ـعـ ٍ
وهذا من أبرز ميزاتها ،وإن كان سني
عبد الباقي ومي أوغــدن سميث األقل
حـضــورًا بــن املــوجــوديــن .ب ــرزت نــوال
ك ــام ــل مـ ــن خ ـ ــال ش ـخ ـص ـيــة «وداد»
األم ذات امل ـشــاكــل امل ـت ـع ــددة ،سليطة
اللسان التي «تعرف» كل شــيء ،وهي
ك ــان ــت ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـح ـق ـي ـقــي ع ــن ف ـكــرة
«ال ـتــراج ـي ـكــوم ـيـ ًـديــا» ف ــي امل ـســرح ـيــة،
فـكــانــت كــومـيــديــة كـمــا تــراجـيــديــة في
اللحظات عينها ،حتى إنها استطاعت
ان ـت ــزاع ض ـح ـكــات ال ـج ـم ـهــور ف ــي قلب

سحر عساف وإيلي يوسف ونوال كامل في العرض

مشاهد تراجيدية .وأدت فرح ورداني
بكثير مــن الحقيقية ،فال
دور «ري ــم»
ٍ
ٌ
ي ـش ـع ــر املـ ـش ــاه ــد ب ــأن ـه ــا بـ ـعـ ـي ــدة عــن
شخصيتها املرسومة ،فكانت ضعيفة
منكسرة في معظم مشاهدها .ساعد
انكسارها ذاك في «تظهير» شخصية
األم ال ـق ــوي ــة ،ورب ـم ــا يـمـكــن ال ـق ــول إن
أداء وردانــي الجميل ساهم كثيرًا في
إنجاح بقية الشخصيات وإيضاحها.
ف ــي م ـس ـتــوى آخ ـ ــر ،بـ ــدت شـخـصـيــات
بشرى (رهام سابق) وبهيج (مارسيل
بوشقرا) ونهاد (إيلي يوسف) وكريم
ً
(رافـ ــي فـغــالــي) واض ـحــة وم ـبــاشــرة ال
تـحـتــاج إل ــى كـثـيـ ٍـر مــن «التلصصية»
إلدراك م ـيــزات ـهــا .وك ــان أداء املمثلني
هبوط في املستوى
واثقًا ،فلم نشهد أي
ٍ
أي من لحظات املسرحية .وفي دور
في ٍ
«دان ــا» ،تألقت ســارة مشموشي (ابنة
املمثل املعروف مجدي مشموشي) في
جو
إعـطــاء صــورة الفتاة الـقــادمــة مــن ٍ
مختلف ،الـتــي ال تجيد الـتــواصــل مع
«أقربائها» كما ال يجيدون التواصل
ٌ
معها« .آب :بيت بيوت» عمل يستحق
امل ـش ــاه ــدة ن ـظ ـرًا إلـ ــى ال ـج ـهــد الـكـبـيــر
املبذول من فرقة «تحويل» في محاولة
«صناعة» تجربةٍ مسرحية «خاصة»
إلــى حـ ٍـد كبير ،والعمل على تأطيرها
لالستمرارية القادمة.
«آب :ب ـيــت بـ ـي ــوت» :ح ـتــى  6ك ــان ــون األول
(دي ـس ـم ـبــر) ـ ـ ـ «م ـس ــرح ب ــاب ــل» (ال ـح ـم ــرا) ـ
لالستعالم78/852776 :

نـتـعـ ّـرف إل ــى «س ـعــدي أب ــو الـسـعــود»
في دمغة صورته األخيرة .رجل أقرب
ما يكون إلــى البالهة ،ســوف ّ
يرحب
ب ـنــا ع ـنــد م ــدخ ــل ص ــال ــة «ال ـق ـبــانــي»،
قبل أن يصعد إلــى الخشبة ليروي
مكابدات رحلته الشاقة بني «مزبلة
ال ـت ــاري ــخ» و»م ــزب ـل ــة األح ـ ـيـ ــاء» ،ذلــك
أن مـ ـ ّ
ـدرس ال ـتــاريــخ فــي مــونــودرامــا
«إع ـ ـ ـ ــادة تـ ــدويـ ــر» (كـ ـت ــاب ــة وت ـم ـث ـيــل
أسامة جنيد ،وإخراج سامي نوفل)،
ّ
ك ــاد أن يـنـســى مــاض ـيــه وه ــو يـقــلــب
ص ـف ـحــات دروس ال ـت ــاري ــخ ال ـت ــي لم
تعد تقنع تالميذه بأمجاد األجــداد،
كما سـ ُـيـهــزم أم ــام متطلبات زوجته
ف ــي ظ ــل ال ـغ ــاء وال ـفــوات ـيــر الـبــاهـظــة
ل ـل ـع ـي ــش ...الـ ــزوجـ ــة الـ ـت ــي سـتـسـلــب
أثاث البيت وتهجره احتجاجًا على
مــا آلــت إلـيــه أح ــوال امل ـ ّ
ـدرس املفلس.
ه ـك ــذا ي ـش ــرد ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ،إلـ ــى أن
يـ ـج ــد ن ـف ـس ــه عـ ـن ــد أط ـ ـ ـ ــراف «أظ ــاف ــر
املــديـنــة» بــالـقــرب مــن مجمع قمامة.
سوف يشرب الشاي مع «أبو النور»
الـ ــذي ي ـحــرس ه ــذه املـمـلـكــة املنسية
بكنوزها الثمينة ،مثل كــرســي كان
ل ـج ـن ـك ـي ــزخ ــان ،وإبـ ــريـ ــق ش ـ ــاي ك ــان
يـسـتـعـمـلــه صـ ــاح ال ــدي ــن األي ــوب ــي،
ليقنعه األخير بالعمل معه .وإذا به
ّ
يكتشف أن مخلفات البشر أهــم من
ّ
مخلفات الـتــاريــخ ،ذلــك ال ــذي يكتبه
املنتصرون.
ّ
سيتكرر طوال العرض،
مجاز املزبلة
ف ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ــدوي ـ ــر مـ ـتـ ـن ــاوب ــة بــن
املــزبـلـتــن ،وتــالـيــا ،نـحــن إزاء تــاريــخ
مـ ـ ـ ّ
ـزور ،وآخـ ــر م ـع ـيــش ،ح ـتــى ف ــي ما
يخص اللغة ،حــن كــان املسرحيون
التاريخ
في الثمانينيات يستدعون
ّ
إلـ ــى ال ـخ ـش ـبــة ب ـت ـلــك ال ـل ـغــة املـفــخـمــة
آن واحـ ــد ،فــي إش ــارة
وال ـجــوفــاء فــي ٍ
إل ــى الـبــاغــة الـفــائـضــة عــن الـحــاجــة.
مـ ــا ج ـع ـلــه ي ـس ـت ـع ـيــد ال ـف ـص ـح ــى فــي

أسامة جنيد في مشهد من «إعادة تدوير»
ّ
اس ـ ـتـ ــذكـ ــاراتـ ــه ل ـس ـي ــرت ــه امل ـح ــط ـم ــة،
وقوعه في فخ مجموعة تكفيرية إثر
عودته من معتقل غوانتانامو ،وكان
أح ــده ــم يـخــاطـبــه بــالـفـصـحــى خــال
ّ
التحقيق معه ،ثم يتمكن من النجاة
الحقًا بقوة البالغة الكاذبة نفسها.
حـطــام طــائــرة أميركية وقــع بالقرب
مــن املــزب ـلــة ،أط ــاح طـمــأنـيـنـتــه ،إذ لم
يبق من هذا الحطام سوى الصندوق
األس ــود لـلـطــائــرة ،وحقيبة محشوة
بـ ــالـ ــوثـ ــائـ ــق واألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراص امل ــدمـ ـج ــة،
فيخطفه األميركان ليخضع لتحقيق
طويل بوصفه إرهابيًا ،إلى أن تثبت
بــراء تــه تـحــت بـنــد «تـشــابــه أس ـمــاء».
وهــا هــو يعود إلــى نبش محتويات
الحقيبة ليكتشف ه ــول مــا تحويه
مــن وثــائــق وأفـ ــام ،ومـشــاريــع إب ــادة
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جـمــاعـيــة ،وتـمــزيــق خ ــرائ ــط .تحليق
ط ــائ ــرة أخـ ــرى ف ــوق «مــزب ـلــة ال ـشــرق
األوسط الجديد» ينبهه إلى ضرورة
االختفاء على عجل ،فيجمع ما تبقى
ّ
ويجرها بحبل،
من كنوزه القديمة،

مونودراما تختزل
وقائع ما يجري اليوم بإشارات
خاطفة وموحية
ك ـم ــا ل ــو أنـ ــه ي ـج ـ ّـر زورقـ ـ ـ ــا ،لـيـلـتـحــق
بحشود املهاجرين 50 .دقيقة اختزل
خاللها سامي نوفل وأســامــة جنيد
ب ــره ــاف ــة ،وقـ ــائـ ــع مـ ــا يـ ـج ــري ال ـي ــوم
بــإشــارات خاطفة ومــوحـيــة .مقاولو

زب ــال ــة األمـ ـ ــس ،ت ـح ـ ّـول ــوا الـ ـي ــوم إلــى
مقاولي سياسة على الشاشات ،في
إعـ ـ ــادة ت ــدوي ــر ل ـل ـتــاريــخ الـشـخـصــي
ومحاولة تنظيفه من البقع الداكنة
ورائـ ـ ـح ـ ــة الـ ـعـ ـف ــن .هـ ـج ــاء م ــري ــر فــي
ّ
توصيف قيم مهتزة ،ومرثية لتاريخ
اخ ـت ـل ـط ــت بـ ــن س ـ ـطـ ــوره ال ـح ـق ــائ ــق
واألكاذيب ،على خلفية شاشة كانت
تــروي بصريًا تعاقب الـفـصــول ،بما
فيها هدايا الربيع املنتظر ،لكننا ال
نعلم مصير كرسي جنكيزخان ،أو
إب ــري ــق ال ـش ــاي ال ــذي ك ــان يستعمله
صالح الدين األيوبي .ربما غرقا في
البحر أيضًا.
«إعـ ــادة ت ــدوي ــر» :حـتــى ي ــوم غــد ـ ـ «مـســرح
القباني» دمشق

إنه سباق املسافات القصيرة في تنفيذ
أحكام اإلعدام .هكذا يبدو األمر في نظام
«األرض الحرام» ،حيث عملية إعدام
ّتجرى كل يومني 135 .حكمًا باإلعدام
نفذتها اململكة السعودية منذ مطلع
 2015لتحتل املرتبة األولى على مستوى
العالم في هذه األفعال .اليوم ،يأتي دور
الشاعر والفنان التشكيلي الفلسطيني
أشرف ّفياض بعد صدور حكم بإعدامه
بذريعة ّأن ديوانه «التعليمات ...بالداخل»
ّ
يتضمن أفكارًا
(دار الفارابي ـ )2008
ّ
والتحرش بالذات
«تدعو إلى اإللحاد
اإللهية» .وكان ّفياض املولود واملقيم في
السعودية قد ّ
تعرض لالعتقال في كانون
الثاني (يناير) من العام املاضي ،عندما
عليه من قبل جماعة األمر
تم التحفظ ُ
باملعروف ،فاحتجز ملدة يوم واحد ،ثم
أطلق سراحه ،ليعتقل من جديد ُويحكم
عليه بالسجن أربع سنوات والجلد 800
جلدة ،لكن تم استئناف الحكم لدى قاض
آخر ُليحكم باإلعدام.
أثار الحكم كالعادة ردود أفعال كبيرة من
جهات حقوقية وأدبية مختلفة ،لكن نظام
سعود ال يلتفت ُمطلقًا لتلك النداءات
آل ُ
التي تعارض أحكام السجن واإلعدام كأن
ال صوت اعتراض قد صدر كما يجري
في البلدان واألنظمة السياسية الطبيعية.
في املقابل ،يخضع هذا النظام لتدخالت
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
الرامية إلى اإلفراج عن عناصر تابعة لها
بعد ارتكابها جرائم ال لبس فيها .هذا ما
حدث في حالة الداعية السعودي فيحان
الغامدي الذي برأه القضاء في الصيف
املاضي من تهمة القتل واالعتداء الجنسي
على طفلته ملى .كما برأه من تهمة القتل
«الخطأ» وتم االكتفاء بتهمة «اإلسراف
في التأديب الذي أدى إلى مقتل الطفلة»
واعتباره ضمن «قضايا العنف األسري»!
وكانت الطفلة ملى قد فارقت الحياة قبل
أكثر من عام بعد إصابتها بنزف في
الرأس سببه كسر في الجمجمة ،إلى
جانب حروق وضرب في جسدها سببه
السوط والسلك الكهربائي .ورغم اعتبار
أي ًفعل تضامني مع ضحايا آل سعود
فعال عبثيًا ،فقد أطلق الشاعر املصري
محمد حربي عبر صفحته الشخصية
على الفايسبوك حملة لدعم الشاعر
الفلسطيني أشرف فياض املعتقل في
أحد سجون مدينة أبها .وتتمثل الحملة
في كتابة قصائد تندد باعتقاله ،وتطالب
بحريته .لقيت دعوة الحربي التي جاء
عنوانها على شكل سؤال (هل يمكننا أن
نحرر شاعرًا بقصيدة؟) ،ترحيبًا واسعًا
من عدد من الشعراء واملثقفني؛ منهم
املصري زين العابدين فؤاد ،والعراقي
صالح فائق .كذلك ،أصدر مثقفون
جزائريون بيانًا أكدوا فيه تضامنهم
واستنكارهم العميق لحكم اإلعدام بحق
ّفياض ،مؤكدين وقوفهم الكامل معه في
محنته «التي نراها محنتنا» وهو ُ«يساق
بتهم باطلة إلى حد السيف ويهدر دمه/
حبره بسبب قصيدة».
ستكتمل عبثية الصورة مع تولي
السعودية رئاسة «لجنة الخبراء املستقلني
في مجلس حقوق اإلنسان» في األمم
املتحدة .قرار انتقدته ألكسندرا الخازن،
رئيسة مكتب الشرق األوسط وشمال
أفريقيا في منظمة «مراسلون بال حدود».
وقالت «أمر مشني أن ُيسمح للمملكة
العربية السعودية ،وهي واحدة من أكبر
الدول املنتهكة لحقوق اإلنسان في العالم،
برئاسة هذا الفريق».
من جهتها ،وصفت إنصاف حيدر
زوجة املدون السعودي املسجون رائف
بدوي القرار بأنه «فضيحة» ،مضيفة
ّ
«إن املصالح املتعلقة بالنفط تغلبت
ّ
على حقوق اإلنسان» .وأكدت أن «منح
الدبلوماسي السعودي فيصل بن حسن
طراد لهذا املنصب هو ضوء أخضر
للمملكة لجلد زوجي مرة أخرى» .بعد
كل هذا ،يأتي وزير خارجية آل سعود
عادل الجبير ليقول بأنهم يتدخلون
في سوريا واليمن من أجل استعادة
الشرعية وتثبيت حكم ديموقراطي،
لعلها ديموقراطية شبيهة بتلك التي يتم
تطبيقها في «األرض الحرام».

