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ثقافة وناس

فنون بصرية

كريم دكروب ...مكيدة األمل
على خشبة «مسرح دوار
الشمس»ّ ،
يقدم عرضه
الجديد «يا قمر ّ
ضوي
عالناس» (سينوغرافيا
وليد دكروب ،موسيقى
أحمد قعبور ـ  48د) للكبار
والصغار .عمل يضيء ّعلى
المأساة اإلنسانية في ظل
تنامي الحروب واإلرهاب

عبيدو باشا
ال يـ ــزال ك ــري ــم دك ـ ــروب يـنـصــب فـخــاخ
األمل للصغار والكبار« .يا قمر ضوي
عالناس» (تأليف كريم دكــروب بإدارة
ج ـم ـع ـيــة «خ ـ ـي ـ ــال» ،م ــوس ـي ـق ــى أح ـمــد
ق ـع ـبــور ،سـيـنــوغــرافـيــا ول ـيــد دك ــروب)
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى خـ ـشـ ـب ــة «دوار
الـشـمــس» مـكـيــدة أم ــل جــديــدة .مكيدة
ف ــن .ال تكتفي بــالـتـحــول الـثـقــافــي عبر
التجربة .ال ي ـ ّ
ـدور دك ــروب العمل على
الحداثة في التجربة وعلى الكامن في
ّ
الـتــراث وحدهما .نــط معلوم التجربة
ف ــوق ذل ــك إل ــى غ ـيــر رج ـعــة بــامل ـســاواة
ب ـي ـن ـه ـم ــا م ـ ــن دون صـ ــريـ ــر ال ـت ـف ـك ـيــر
املتشدد .عنده العقل ،قمة القيم .وحيه
األول ما أبدعته الثقافات غير العربية
عبر حركات النقل .صارت هذه حاضرة
مسرحه على مدد بعيدة .تمكنت منه،
ّ
هكذا ،يغط في التراث،
ثم تمكن منهاّ .
مـ ــن دون أن ي ـت ـم ــن ــع عـ ــن اس ـت ـع ـم ــال
األدوات الـتـقـنـيــة واملـ ـع ــارف الـغــربـيــة
الحديثة .هو ال ِّيعتبر ذلك ابتعادًا عن
تراثه ،ألنه ُيسخر التقنيات واملعارف
امل ـ ــذك ـ ــورة فـ ــي خـ ــدمـ ــة قـ ـص ــة ي ــوس ــف
(فــي ال ـقــرآن والـعـهــد الـقــديــم) .يحييها
بتحديثها ،ال بوصفها قصصًا دينيًا.
م ــن خــال ـهــا ،يـحـقــق امل ـع ـنــى بــاملـعـنــى.
مقاربة تبني عثرات العالقة بني البشر
والبشر .تقوم أنظومته الثقافية هنا
عـلــى ق ــراءة الـنـبـهــاء لـلـقـصــص ،بعيدًا
من التحريم والتجريم ،قريبًا من غنى
الوجود .لن يضطر هذا املسرحي ،ابن
ال ـت ـجــربــة ال ــروس ـي ــة (خ ــري ــج روس ـي ــا)
لشرح تأثيرات خــروجــه على املدرسة
ال ــروسـ ـي ــة (تـ ـج ــرب ــة كـ ــراس ـ ـنـ ــدار) وال
على التجربة اليابانية (الـبــونــراكــو)،
ّ
ألن ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج ال يـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى هـ ـب ــاء،
وال ي ـش ـكــل خ ـي ـبــة أمـ ـ ــل ،م ــع تـسـجـيــل
الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـخـ ــاص إث ـ ــر ال ـع ـي ــش فــي

تجارب اآلخرين والتفكر بها والتكلم
عـلـيـهــا .روح الـفـنــون تـسـبــق أشكالها
فــي «يــا قمر ضــوي عــالـنــاس» .لــم تعد
تأثيرات األساتذة بائنة على التلميذ،
ألن التلميذ أصـبــح أسـتــاذ نفسه منذ
سنوات طويلة.
ال ل ـ ـي ـ ــاق ـ ــات ث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ،وال خـ ـط ــوط
م ــرس ــوم ــة ،ح ــن يـكـتــب ك ــري ــم دك ــروب
ع ــرض ــه ب ــالـ ـص ــورة .ال ي ـت ـم ـتــع ال ـك ــام
ع ـن ــده ب ـم ـظــاهــر ال ـع ـظ ـم ــة .ال يـتـسـلــط
ع ـلــى الـ ـع ــرض ،وال ي ـق ـيــم ع ـل ـيــه نــوعــا
مــن أن ــواع العنف .للكالم نطاق معني.
أم ـ ــا الـ ـنـ ـط ــاق األوس ـ ـ ـ ــع ،األش ـ ـمـ ــل فـهــو
للمشهد .السينوغرافيا (وليد دكروب)
ً
واإلخ ـ ــراج يـشـخـصــان املـســرحـيــة أوال
بـ ـ ــأول .األف ـ ــق ه ــو ف ــي الـسـيـنــوغــرافـيــا
واإلخـ ـ ــراج وص ـنــاعــة ال ــدم ــى .األخ ـيــرة
تـسـ ّـجــل حـضــورًا نــاضـجــا بفعل تــراكــم
التجارب .ال بــراءة في صناعة الدمى،
ّ
ألن دكـ ـ ـ ـ ــروب ت ـ ـحـ ــرر ف ـ ــي امل ـس ــرح ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،مـ ــن امل ـس ـب ـق ــات واألوهـ ـ ـ ــام
واإليــديــولــوج ـيــات .إن ــه فــي قـلــب واقــع
ال ـت ـج ــرب ــة ،م ــن دون ت ــزي ــن .ال ـتــوقــف
أمــام العلل السابقة الكامنة في مجال
مـ ـس ــرح األط ـ ـفـ ــال ال ـث ـق ــاف ــي (وم ـج ـم ــل
نواحي الحياة السابقة له وفيه) قاده
إلــى نفض التجربة والتخلص من كل
ما هو زائد.
دم ــى عــزيــزة ،دم ــى تـتــألــق ،كـمــا يتألق
ب ـش ــري ع ـل ــى امل ـن ـص ــة (ت ـح ــري ــك أدون
خ ــوري وفـ ــؤاد ي ـم ــن .)...ذئ ــاب كـبـيــرة.
شجرٌ .
ٌ
ٌ
بشر.
ذكور.
ذئاب صغرى .إناث.
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ٌ
ٌ
أرض .كــل شــيء
ج ـبــال .ب ـيــوت .س ـمــاءّ .
وظيفي .السلوكيات تكثف املعتقدات.
ه ـكــذا ،ي ـبــان فــن خ ـيــال ال ـظــل والـفـنــون
الحسية املرتكزة إلى اإلدراك البسيط.
ال شــيء يباعد بــن الـحـيــاة املسرحية
وال ـت ـن ـظ ـيــر امل ـس ــرح ــي .ال أالعـ ـي ــب فــي
ّ
التحريك ،ألن األخير يحقق متطلبات
ف ـل ـس ـفــة ال ـ ـعـ ــرض ،أو ك ـش ــف تـقـنـيــاتــه
ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور .ال ع ــاق ــة لـلـتـغــريــب
الـبــريـشـتــي بــذلــك .مــن قـيــم ال ـعــرض أن
ي ـقــدم شـخـصـيــاتــه ال ـف ــردي ــة م ــن خــال

دمى عزيزة تتألق ،كما يتألق
بشري على المنصة
الجماعة .جماعة تقود الدمية الواحدة،
بـفـضــائـهــا امل ـف ـتــوح ع ـلــى االح ـت ـمــاالت
وال ـت ــأوي ــات .واق ــع ال ـفــرق بــن الـقــديــم
والـجــديــد .لــن تعيق اللعبة الضوئية
في عمق املسرح ،تأصيل حركة النقل
م ــن مــرح ـلــة إل ــى مــرح ـلــة .الـشـيـخــوخــة
عــودة إلــى الطفولة .روح الطفولة من
عمق ذاكرة التجربة ،حتى ال نشير إلى
شيخ تجربة أو شيخوخة ،ما يتوجب
توضيحه ،بحيث ال يفهم التوصيف
على غير ما هي الغاية منه .ما حدث
تثقيف الـعـقــل عـلــى م ــدى سـنــوات
هــو
َ
كثيرة ،نشدت ما وصلت إليه.
ريبرتوار حاشد باألعمال النوعية .كل
مسرحية ّ
تعبر عن حالة شخصية ،ال

تـلـبــث أن تـتـقــدم بــاض ـطــراد .ال حــاالت
عابرة .امتنع دكــروب في الجديد ،عن
ّ
ح ـشــره بــال ـقــديــم .وإذ ي ـقــال إن الـعـقــل
ً
ي ـت ـش ـكــل أش ـ ـكـ ــاال م ـخ ـت ـل ـفــة بــاخ ـتــاف
األشخاص العاقلني واألقوال واألفعال،
ي ـق ــال إن مـنـحــة ال ـش ـغــل امل ـش ـت ــرك بني
كــريــم دك ــروب وأحـمــد قـعـبــور ،تحدت،
وغ ـ َّـي ــرت ،بـحـيــث ب ــات ــت ه ــي نـفـسـهــا،
أمام ضرورات التغير بتحدي الشراكة
ذاتها لصالح شراكة أخرى.
ال ك ــام ميتافيزيقيًا ،حــن نتكلم عن
شراكة كريم دكروب الباهرة مع أحمد
قـعـبــور .ج ــزء مــن جــوهــر مـســرح كريم
ّ
دك ــروب هــو فــي هــذه الـشــراكــة .بيد أن
الشراكة بني االثنني ،بانت في العرض
األخ ـ ـيـ ــر ك ــأن ـه ــا اس ـت ـن ـف ــدت غــايــات ـهــا
وأهـ ــداف ـ ـهـ ــا .ال ألنـ ـه ــا مـ ــا ع ـ ـ ــادت ذات
شـخـصـيــة ،بــل ألن ـهــا بـنــت الشخصية
هـ ــذه .بــاتــت ح ــاض ــرة ،ف ــاخ ــرة ،بصفة
املطلق .لكن تلك الصفة تخلخل مزاج
املـ ـ ـس ـ ــرح /األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس /حـ ـي ــث ت ـص ـنــع
التجارب شراكات ،ثم ال تلبث أن تخرج
عليها ،كي ال تقع في الغرار .التجربة
ال ـجــديــدة م ــع أح ـمــد ق ـع ـبــور ه ــي على
غرار التجارب القديمة .ال انتقاص من
قوته الدرامية في التأليف املوسيقي
والـ ـ ـت ـ ـلـ ـ ـح ـ ــن .يـ ـنـ ـسـ ـح ــب ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــول
املوسيقي على الـفـضــاء املـســرحــي ،إذ
تـتـكــرر الـهــويــة الـقـعـبــوريــة ذات ال ــروح
املدينية الواضحة واملفاتيح األوضح.
ان ـس ـحــابــه امل ـت ـكــرر يـقـيـمــه كـطـبــاعــة ال
كإبداع ،أو يجعل اإلبداع شيئًا نسبيًا

من «يا قمر ّ
ضوي عالناس»

م ــع ت ـك ــرر اإلبـ ـ ـ ــداع ب ــروح ــه وم ـفــات ـيــح
روحه وعوامله الشخصية األخرى.
في الفلسفة ،العالم في «يا قمر ضوي
عــال ـنــاس» ص ـح ــراء م ـتــرام ـيــة .الــذئــاب
أكـثــر إنـســانـيــة مــن الـبـشــر .ال سستمة
ه ـن ــا .ال تـ ـش ــاؤم .رمـ ــز أو إش ـ ــارة إل ــى
راهــن العيش .وألن الغاية هي توجيه
الساعي إلى مسار السعي ،نخلص إلى
أن شخصيتني في العرض أفضل من
شخصية ٌواح ـ ــدة .شخصية للكتابة
وش ـخ ـص ـي ــة ل ـ ــإخ ـ ــراج .ك ـت ــاب ــة كــريــم
دك ـ ـ ــروب ،ص ـنــاعــة خ ـلــق ال ـع ــال ــم األول
على ال ــورق ،فــي انتظار عــالــم املـســرح.
جمال التركيب على املنصة ،يتضاعف
بحضور النغم اآلخ ــر ،مــن الشخصية
األخــرى .دور على دور .يتسع املحيط
بذلك وتـثــرى البيئة وتتميز السمات
أك ـثــر ،ألن ال ـكــاتــب ،عـلــى ق ــدر مــا يتقن
ال ـك ـت ــاب ــة ،ي ـب ـقــى ب ـع ـي ـدًا ع ـم ــا تـخـيـلــه.
االكتمال في الفرق ...الفرق بني الكاتب
واملخرج.
مالحظة أخرى .صنع الخيال يأتي من
لقاء خيال الكتابة بمخيال اإلخراج .ال
ّ
مثال ألن املثال عبرة ال مغامرة .املسرح
مغامرة .ال بــأس من مالحظات أخرى
كبالدة الوالد في املسرحية من صناعة
حضوره (بطرس روحانا)َ .
عـقــانــي كــريــم دك ـ ــروب ،ل ــم ي ـبــق داخ ــل
حدود عقله .يضع يده في النار ،من دون
أن يحلم بالجنة .ما عاد يأخذ التجربة
مــن زاوي ــة ،بعدما بــاتــت تجربة زواي ــا.
ض ــوء املـســرحـيــة األخ ـي ــرة يـغـمــر وجــه
التجربة .ضوء كاشف .ضوء موضعي
بــاهــرُ ،يبني موضع التجربة ويوضح
قسماتها .ويصبح بمستطاع الناظر
إليها أن يسأل :من في الواقع  ،ينظر إلى
ً
اآلخــر؟ وضعية تشق الستائر بــدال من
أن تتركها مدالة .الضوء يحدد درجات
ال ـج ـس ــد ،وحـ ــاجـ ــات ال ـج ـس ــد لـكـمـيــات
الضوء .ال لحظات هاربة هنا .التجربة
وصلت إلى الــذروة .كبر صبي «النادي
الثقافي الـعــربــي» ،بعيدًا مــن كاميرات
املـ ــراق ـ ـبـ ــة .إي ـ ـقـ ــاظ وع ـ ـيـ ــه ،م ـ ــرة أخ ـ ــرى،
يكشف له بعض عيوب التجربة .عيوب
نــادرة ال عالقة لها بالجسد التعبيري.
ّ
عيوب كسوة الفضاءِ ،ب َما بات يقلص
العالقات في الخارج إلى حدود التوقع.
أسماء تتكرر .عجت التجربة باألسماء
ه ــذه .حققت ش ــروط ال ـشــراكــة .أصعب
األشياء االنقطاع عمن نحب .الثراء هنا
في القليل أو الكثير من األلم.
«ي ــا قـمــر ض ــوي عــال ـنــاس» لـكــريــم دك ــروب:
الــراب ـعــة بـعــد ظـهــر كــل ي ــوم سـبــت حـتــى 31
ك ــان ــون األول ـ ـ ـ ـ م ـســرح «دوار ال ـش ـمــس» ـ
لالستعالم01/381290 :

ليالي المترو

«مسار إجباري» تطفئ شمعتها العاشرة في بيروت
عبدالرحمن جاسم
تــزامـنــا مــع احـتـفــالـهــا بعيد ميالدها
العاشر ،تحط فرقة «مسار إجباري»
اليوم في بيروت ،وتحديدًا في «مترو
املدينة» (الحمرا) ،لتلتقي جمهورها
اللبناني الكبير .ال يمكن النظر إلى
الفرقة اإلسكندرية إال كواحدة من أهم
ً
الفرق التي ّ
تقدم فنًا بديال في الوطن
العربيّ .
تقدم «مسار إجـبــاري» نكهة
خاصة في مزيج يجمع بني موسيقى
ال ــروك ،والـغــوسـبــل ،والـبـلــوز ،والـجــاز
(والجاز الشرقي) من جهة واملوسيقى
الشرقية /العربية ّ التقليدية من جهة
أخ ـ ــرى .ي ـب ــدو ت ــأث ــر ال ـف ــرق ــة واض ـحــا
ب ـعــدد ك ـب ـيـ ٍـر م ــن الـف ـنــانــن الـغــربـيــن،
أبــرزهــم مغني الـكــاونـتــري األمـيــركــي
الشهير جوني كاش .أتى اسم الفرقة
«س ــاخـ ـرًا» م ــن ف ـكــرة الـعـيــش ف ــي بـلـ ٍـد

ـيء ف ـي ــه ض ـم ــن «م ـس ــار
ي ـس ـيــر ك ــل ش ـ ـ ٍ
إج ـبــاري» .بقيت الفرقة تحافظ على
نوعية معينة من املواقف السياسية/
االجتماعية عبر أغانيها التي تمتاز
ب ـل ـم ـحــةٍ م ــن «ال ـح ـم ـي ـم ـيــة» والـ ـه ــدوء
بـعـيـدًا ع ــن الـنـقــد الـسـيــاســي الـقــاســي
الذي يحوي كالمًا حادًا (تمتاز أغنية
«الحكومة» بلغة هادئة وواعية).
ت ـت ـك ـ ّـون ال ـف ــرق ــة م ــن أي ـم ــن م ـس ـعــودة
(ك ـ ـي ـ ـبـ ــورد) ،وهـ ــانـ ــي الـ ــدقـ ــاق (غ ـن ــاء
وغ ـي ـتــار) ،وتــامــر عـطــا ال ـلــه (درام ـ ــز)،
وأح ـمــد حــافــظ (بـ ــاص) ،الــذيــن انضم
إليهم الحقًا محمود صيام (غيتار).
منذ نشأتها عام ّ ،2005
قدمت «مسار
إجباري» ألبومني هما« :إقــرا الخبر»
( )2013و«ت ـ ـقـ ــع وت ـ ـق ـ ــوم» (.)2015
تنشط الفرقة كثيرًا (محليًا وعامليًا)،
إذ شــاركــت وال ت ــزال فــي مـهــرجــانــات
وجوالت في جميع أنحاء العالم ،بدءًا

مــن أوروب ــا (أملــانـيــا ،ايـطــالـيــا ،مالطا،
تــركـيــا ،مـقــدونـيــا ،انـكـلـتــرا ،هــولـنــدا)،
ً
وصوال إلى الواليات املتحدة ،ناهيك
ع ــن الـ ـج ــوالت األف ــري ـق ـي ــة وال ـعــرب ـيــة.
نـشـطــت «م ـس ــار إجـ ـب ــاري» كـثـيـرًا في
مــرح ـلــة «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــر ّب ــي» ،إذ كــانــت
من أوائــل الفرق التي غنت في تونس

إحدى الفرق المعبرة عن حالة
األندرغراوند المصرية الناشطة
بعد الثورة ،كما في املغرب ،والجزائر،
ولبنان ،واألردن ،والكويت ،واإلمارات.
ـرق
تــأتــي الـفــرقــة ام ـت ــدادًا أســاسـيــا لـفـ ٍ
ك ـث ـي ــرة ل ـه ــا وج ـ ــوده ـ ــا فـ ــي الـ ـش ــارع
املصري ،مثل «إسكندريال» ،و«وسط
ال ـ ـب ـ ـلـ ــد» ،و«كـ ـ ــايـ ـ ــروكـ ـ ــي» ،و«املـ ـغـ ـن ــى
خانة» .يؤكد وجود هذه الفرق حالة

األن ـ ــدرغ ـ ــراون ـ ــد املـ ـص ــري ــة ال ـنــاش ـطــة
والـ ـه ــام ــة .ب ـم ـجــرد أن ت ــرف ــع صــوتــك
للغناء بموسيقى «مختلفة» أو «غير
اعـتـيــاديــة» ،يعد ذلــك إن ـجــازًا فــي بلد
عبد الوهاب وأم كلثوم .أداء أغنيات
تراثية مثل «أنــا هويت» على طريقة
«مسار إجباري» الخاصة كان ليعتبر
مغامرة غير محمودة العواقب ،لوال
ّ
أن ال ـفــرقــة ّ ّأدت ـه ــا ّ بـطــريـقــة رائ ـع ــة ،إذ
يـ ـب ــدو ت ــأث ــر ال ـ ــدق ـ ــاق واضـ ـح ــا بــأبــي
املــوس ـي ـقــى امل ـص ــري ــة ال ـحــدي ـثــة سـ ّـيــد
درويـ ــش .وم ــا ام ـ ّتــاك الـفــرقــة محليًا
لـ ـ ــ«ألـ ـ ـت ـ ــراس» (عـ ــشـ ــاق م ـت ـع ـص ـبــون)
ك ـمــا أن ــدي ــة كـ ــرة الـ ـ ّق ــدم امل ـص ــري ــة ،إال
دل ـ ـيـ ــل آخ ـ ــر عـ ـل ــى أنـ ـ ـه ـ ــا اس ـت ـط ــاع ــت
ف ــي غـ ـض ــون عـ ـق ـ ٍـد ت ـق ــدي ــم مــوسـيـقــى
شـبــابـيــة بــدي ـلــة ت ـت ـحـ ّـدث ل ـغــة ش ــارع
وتـبـتـعــد عــن األغ ــان ــي ال ـتــي تـتــأرجــح
ص ـ ـعـ ــودًا ل ـن ــاح ـي ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــMain Stream

(كأغنيات عمرو ديــاب وهاني شاكر
وغـيــرهـمــا) أو تـلــك الشعبية للغاية
(شـعـبــان عبدالرحيم وعـبــد الباسط
حـ ـ ـ ّـمـ ـ ــودة) .ه ـ ــذا م ــن دون أن نـنـســى
أيـضــا موسيقى الـحـفــات واألع ــراس
وامل ـه ــرج ــان ــات (م ـث ــل أوكـ ــا وأرت ـي ـجــا
وفـ ـيـ ـفـ ـت ــي) .ال ـن ــوع ـي ــة األولـ ـ ـ ــى ف ـقــدت
قــدرت ـهــا عـلــى املـنــافـســة خ ــارج طبقةٍ
معينةٍ  ،أما الثانية والثالثة فتقتربان
أكـثــر مــن الطبقات املسحوقة ،بينما
بقيت الطبقات الوسطى إلــى حـ ٍـد ما
ممثل حقيقي .هنا ،كان
مــن دون أي
ٍ
ال ــدور الحقيقي ل ـ «مـســار إج ـبــاري»،
لتكون واح ــدة مــن الـفــرق املـعـ ّـبــرة عن
هذا الوسط.
«مسار إجـبــاري» :اليوم ـ الساعة العاشرة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

