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ثقافة وناس

نقد

بيتي توتل في «مسرح الجريمة»

فودفيل نظيفة
ت ـب ـيــان ع ـث ــرات ل ـب ـنــان ه ــو مــوضــوع
مـ ـس ــرحـ ـي ــة بـ ـيـ ـت ــي ت ـ ــوت ـ ــل «م ـ ـسـ ــرح
الجريمة» التي تعرض على خشبة
«مـ ـس ــرح مـ ــونـ ــو» .اإلن ـ ـسـ ــان أل ـعــوبــة
الـلـحـظــة ،وال ــوج ــود هـبــاء فــي لحظة
من لحظات بيروت املتفجرة .تضيء
«م ـ ـسـ ــرح الـ ـج ــريـ ـم ــة» ع ـل ــى واح ـ ــدة
مــن الـجــرائــم املتوهمة فــي بـيــروت.
تسعينية،
ان ـف ـجــار يـ ــودي ب ــام ــرأة
ّ
نـتـبــن ف ــي ن ـهــايــة امل ـســرح ـيــة أن ـهــا
س ـعــاد كــريــم .املــدخــل إل ــى ال ـجــواب
على املسرحية ،هو فوضى بيروت،
إثر كل تفجير .ال فلسفة ،مع بيتي
ّ
توتل .املوضوع هو الحياة .إال أن
تــوتــل ال ـتــي ت ــروي حـكــايــة فرنسي
مــن أصــل لبناني يـجــري بحثًا عن
الصاالت املسرحية في لبنان ،ويقع
فــي فــخ االت ـهــام بالجريمة ،تتقدم
ب ــال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـص ـح ــة وامل ـ ــوارب ـ ــة
والـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة ،إل ـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــل
وتثقيفه بالتفكر في املسرح باللغة
الـفــرنـسـيــة .امل ـســرح الفرنكوفوني.
الـكـثـيــر مــن شـخـصـيــات املسرحية
تطرح إشكاليات اللغة بلحظاتها
الـ ـحـ ـض ــاري ــة .ف ــرن ـس ــي مـ ــن جـ ــذور
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .لـ ـبـ ـن ــان ــي ال ي ـش ـخــص
حضوره إال من خالل اللغة .قاطن
في شــارع مونو ينزه كلبه ،لحظة
االنـ ـفـ ـج ــار ،وإذاك ي ـص ـبــح مـتـهـمــا
بالتفجير .لن يبرئ هــذا توتل من
م ـ ـحـ ــاوالت إنـ ـع ــاش مـ ـس ــرح عـصــر
ّ
معي ،انتهى حضوره وفاعلياته،
إثر هزيمة عام .١٩٦٧
ّ
ط ــرح ذل ــك سـ ــؤال ال ـل ـغــة ألن الـلـغــة
ضمير وواحـ ــدة مــن عـنــاويــن ُيسر
الحياة واستعصائها في املسرح.
الـشـكــل ال كـمــا ت ــراه .الـشـكــل منتج،
تــراكــم ال ـت ـجــارب ،والـلـغــة هــي على
رأس التراكمات .ال بأس .ذلك أن ال
مـظــاهــر تعظيم للغة عـلــى حساب
ّ
لغة أخــرى .غير أن ال تحرر .غياب
الـ ـتـ ـح ــرر ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ال ـ ــوق ـ ــوع فــي
املـسـبـقــات .هــذه واح ــدة مــن مثالب
املسرحية ألن اللغة فيها ،وميالن
املخرجة إلى اللغة الفرنسيةَّ ،
عمر
م ـس ــرح ــا ،ل ــن نـ ـت ــردد ف ــي أن أطـلــق
ع ـل ـيــه ت ـس ـم ـيــة «مـ ـس ــرح ال ـل ـيــاقــات
االجتماعية» (كوميديا املوقف كما
ّ
تقول توتل) ألن موقفه ،موقف من
أمور الحياة ،واللغة في املقدم.
ال حــركــات نقل هنا .لــن تفقد اللغة
عبقريتها وخصوصيتها ،من جراء
قــوتـهــا عـلــى اسـتـيـعــاب الـتـحــوالت
ّ
واملتغيرات .بيد أن جوهر التفكير،
تفكير فــي املـســرح ،حيث ال أضــداد
ع ـ ـنـ ــد بـ ـيـ ـت ــي تـ ـ ــوتـ ـ ــل ،حـ ـ ــن ت ـب ـعــت
مسارها الخاص في مسرح اعتمد
الـنـقــد االجـتـمــاعــي بلهجة مـهــذبــة.
ال ت ـن ـكــر ت ــوت ــل ذلـ ــك ألن ـه ــا ال ت ــرى
م ـســرح ـهــا خـ ـ ــارج املـ ـق ــوم ــات ه ــذه.
م ـســرح اج ـت ـمــاعــي إن ـس ــان ــي ،يعبر
عــن الجماعة مــن خــال قــوى الفرد
وقــدراتــه .أول املـطــاف ،آخــر املطاف
عندها .الواقع واملعنى .الواقع على
املـعـنــى ،فــي سعيهما املـشـتــرك إلى
كتابة فودفيل نظيفة .ال مبالغة .ال
تشبيح ثقافيًا .وثوق كامل بمسرح
املفارقات واملصادفات ...العنصران
األساسيان في فن الفودفيل ،أبرز
مـســارح فـتــرات الفوضى فــي لبنان
(م ـن ــذ «ع ــري ـس ــن م ـ ــدري م ــن وي ــن»
ملروان نجار) .فوضى وأقدار وألغاز
ومـ ـف ــارق ــات .ال ـت ــاري ــخ ه ــو ال ـحــركــة
الالمتناهية نحو التطابق .تطابق
بــن الفوضى الساخنة فــي الحرب
األهـ ـلـ ـي ــة والـ ـف ــوض ــى ال ـ ـب ـ ــاردة فــي
املرحلة هذه.

امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ،ف ـي ـمــا ل ــو وقــع
اللبناني في موقع الفرنسي ،حيث
خرجت تظاهرات في فرنسا تطالب
بــإطــاق ســراحــه مــن أس ــر اإلره ــاب،
م ــا ي ـس ـتــدعــي ت ــرك ـي ــب ب ــث مـبــاشــر
ف ــي امل ـخ ـف ــر ،ل ـتــأك ـيــد أن ال ـفــرن ـســي
ض ـي ــف ال أس ـ ـيـ ــر .لـ ــن تـ ـب ــدل حـيـلــة
اإلخـ ـ ـ ــراج ظـ ـ ــروف ال ـ ـعـ ــرض .ت ـق ــوده
ابتداء من هذه اللحظة إلى فوضى
تتحكم باملسرحية ،حتى اللحظات
األخيرة .ضعف املخيال هنا ،يؤدي
إل ـ ــى م ـ ــوت احـ ـتـ ـم ــاالت ال ـ ـجـ ــدل فــي
املسرح (ترافع بيتي توتل عن ندرة
وجود املسارح في بيروت .ترافع بال
ّ
جدوى ألن املسرح غير موجود في
املخطط التوجيهي األول للمدينة
«أوربــانـيـســم املــدي ـنــة») .كــل مجادل
ثــري .ســوف تثرى املسرحية ،لو أن
الحيلة أدت إلــى ترجمة حضورها
بــالـجــدل امل ـثــري .خ ـســارة .الخسارة
م ـ ــن إص ـ ـ ـ ــرار تـ ــوتـ ــل عـ ـل ــى ال ـك ـت ــاب ــة
واإلخـ ــراج .صــوتــان يسجلهما علم
الـســوسـيــولــوجـيــا ف ــي ب ــاب أح ــاف
االخ ـ ـتـ ــاف .فـ ـك ــران ،يـتـبــن ال ــواح ــد
واآلخر ـ كل على ضفته ـ إمكان عدم
بلوغ املثال ،إال إذا قام اللقاء بينهما
على بهجة اللقاء ال على ضرورته

أعمالها تعكس شغفها الدائم
بالحكواتي وتجربة روجيه عساف

تـ ـكـ ـت ــب ت ـ ــوت ـ ــل الـ ـ ـن ـ ــص ع ـ ـبـ ــر م ـل ـئــه
باإلخراج .األخير هو تفكيك بسيط
ل ـل ـن ــص ال ـب ـس ـي ــط ع ـل ــى م ـن ـص ــة ،ال
ت ــدع ــي إح ـ ـيـ ــاء ال ـص ـن ــف مـ ــن خ ــال
ت ـحــدي ـثــه .تـ ــراث امل ـس ــرح ه ــذا حــري
ب ــه دوم ـ ــا .ال تـ ــراث آخ ــر ي ـغ ــزوه ألن
اصطالحاته وأقواله تجعل اإلخراج
ضريرًا أمامها وأمــامــه .حركة نقل،
لن تلبث بعدها أن تحضر حاضرة
عليه ،بالنقل
امل ـســرح ،على مــا هــي ُ
أو ب ــاالقـ ـتـ ـب ــاس .ي ـ ـفـ ــرط ال ـت ـن ـظ ـيــم
امل ـج ـت ـم ـعــي إثـ ــر االنـ ـفـ ـج ــار .ل ــن يـلـ َّـم
فوضى االنفجار ،إال فوضى املسرح.
فوضى الفودفيل .ثمة عنف جسدي
كامن في املسرحية .ثمة عنف روحي

بعد اتـهــام الـنـظــام (املـخـفــر) الناس
بممارسة سياسة ترمي إلى إسقاط
ال ـن ـظ ــامُ .ي ـ َّـج ــر ه ـ ــؤالء كــال ـغ ـنــم إلــى
املخفر ،حيث يتحولون إلــى شعب
مـ ـث ــار ،ال إلـ ــى ش ـعــب ث ــائ ــر .واحـ ــدة
م ــن ن ـقــاط ال ـض ـعــف ف ــي املـســرحـيــة:
وضـ ـ ــع عـ ـل ــم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـل ـب ـنــانــي
فــي مــوقــع الـخـصــم لـعـلــم االجـتـمــاع
ال ـ ـف ــرنـ ـس ــي ،إذ ت ـ ـجـ ــزم امل ـس ــرح ـي ــة
بـ ــأن امل ـج ـت ـم ـعــات األوروب ـ ـيـ ــة أوف ــى
ملــواط ـن ـي ـهــا ف ــي حـ ــال وق ــوع ـه ــم في
املطبات واألزمات .تعتبر فرنسا أن
مواطنها أسير حرب في لبنان .هنا
تـحـقــق امل ـســرح ـيــة مـخـطـطـهــا ،بعد
وضع املواطن الفرنسي في مواجهة

فقط ،ألن بلوغه موت .لحظة الكالم
ع ــن ردود ال ـف ـع ــل ال ـفــرن ـس ـيــة عـلــى
«اخ ـ ـت ـ ـطـ ــاف» امل ـ ــواط ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي،
تــوقــع املـســرحـيــة فــي الكليشيهات.
كليشيهات نحن وهــم .هم األفضل،
األك ـ ـثـ ــر إنـ ـس ــانـ ـي ــة ،األك ـ ـثـ ــر تـشـبـثــا
بالهوية .نحن األسوأ ،البال إنسانية
حني نلقي القبض على عاشقني في
مــوقــف سـ ـي ــارات ،ي ـت ـب ــادالن الـقـبــل.
ه ـ ـنـ ــاك أي ـ ـضـ ــا م ـ ـسـ ــؤولـ ــة املـ ــوقـ ــف،
ومنزه كلبه واملختارة .أما الدركيان
فانكشاريان .ال شيء سوى النواح
على لبنان بصوت خفيض ،يــزداد
ان ـخ ـفــاضــه ،ح ــن ت ـحــول الـفــودفـيــل
ال ـل ـب ـن ــان ــي إلـ ـ ــى ه ــرج ــة ع ــاملـ ـي ــة ،ال
ت ـ ـه ـ ــدف إال إل ـ ـ ـ ــى تـ ـلـ ـمـ ـي ــع ص ـ ـ ــورة
الــوطــن املـنـهــوب بــاألحــداث األمنية
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واالق ـت ـصــاديــة .هــرجــة أق ــل تنظيمًا
من عمليات قطاف الزيتون .ذلك أن
املـمـثـلــن ،يـضـحــون أشـبــه بنباتات
برية في حقل غير مـحــروث .لحظة
م ــوت الـشـكــل .تـتــداخــل األص ــول في
املسارات ،بحيث تتعفف األولى عن
الثانية والثانية عن األولى.
ال ش ـ ـكـ ــل فـ ـ ــي امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي كــل
األح ـ ــوال ،ألن شكلها ال ي ــدور على
ثابت محدد في أنطولوجيا املسرح
(ت ـ ـمـ ــامـ ــا) .ال بـ ـ ــأس ،ذل ـ ــك أن بـيـتــي
تــوتــل ال تـ ّـدعــي إح ــداث ثـقــب كوني
فــي مـجــرة امل ـس ــرح .تقيم مسرحها
على التوازن ،بني النص واإلخــراج.
حضور هذا َعلى حضور ذاك وظل
ذاك على ظل ذاك ،من دون أن تتعفف
عــن تأكيد أن وح ــدة املسرحية هي
بـطــل املـســرحـيــة .بـطــولــة املسرحية
ه ـ ــي بـ ـط ــل امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ،ال أبـ ـط ــال
املـ ـس ــرحـ ـي ــة ،ألنـ ـه ــم رسـ ـ ــل ال ـع ــاق ــة
ال ـخ ــاس ـي ــة ب ــاملـ ـس ــرح .رح ـ ــى تــريــد
االنقالب على توازن املسرح من دون
ن ـج ــاح .يـحـســب هـ ــذا لـبـيـتــي تــوتــل
امل ـع ـ ّـمــدة أع ـمــال ـهــا بـشـغـفـهــا ال ــدائ ــم
ب ــال ـح ـك ــوات ــي وت ـج ــرب ــة ال ـح ـكــواتــي
(روج ـ ـ ـيـ ـ ــه ع ـ ـ ـسـ ـ ــاف) .ه ـ ـ ــذا هـ ــواهـ ــا.
يظهر ذلك في الروايات الكثيرة في
«م ـس ــرح ال ـجــري ـمــة» وتـ ـك ــرار حــركــة
صعود املمثلني على سرير املخفر
ك ــي يـمـثـلــوا عـلــى اش ـت ـهــاء اإلخ ــراج
ال ـق ـبــض ع ـلــى روح ال ـح ـكــواتــي من
بطنه ال من روحه.
ثمة صراخ في الكثير من اللحظات.
هكذا بدا بعض املمثلني في وضع
املــريــض .صــراخـهــم نــوع مــن أنــواع
الدفاع املبطن .ال لحظات شعرية في
«مسرح الجريمة» كبعض لحظات
الـ ـشـ ـع ــر فـ ــي املـ ـس ــرحـ ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة
« .»١٠٤٥٢وال لحظات قــوة تنتفع
املسرحية كلية أو جزئيًا منها كما
في «أيام بتسوى فرانكو» .ما ّ
نحبه
ّ
في بيتي توتل أنها تتقدم إلى كل
مسرحية جديدة ،قويمة وصافية
كأنها في بدء عالم املسرح .ال تزال
تـبـحــث ع ــن زهــرت ـهــا الــذه ـب ـيــة ،وال
نزال ننتظرها.
عبيدو...
«مسرح الجريمة» :حتى الغد ـ ـ «مسرح
مونو» ـ لالستعالم01/202422 :

