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ّ
الحرب تخيم على «منامات» جان كلود بولس

فرص عمل في «بابل» ...مع فرقة «لبن»

منى مرعي

نادين كنعان

يقدم املخرج الشاب جان كلود بولس على «مسرح بابل»
عــرضــا مقتبسًا عــن نــص «م ـنــامــات» لـلـكــاتــب واملـخــرج
املسرحي اللبناني الكندي وجدي ّ
معوض ( )1968الذي
قــدمــه لـلـمــرة األولـ ــى ع ــام  ١٩٩٩ث ــم أجـ ــرى عـلـيــه بعض
التعديالت وقدمه مجددًا عــام  .٢٠٠٢وفــي العام نفسه،
صــدر النص عن منشورات  .Actes Sudكسائر أعماله،
يـتـمـيــز ن ــص مـ ـع ـ ّـوض بـنـفـحــة ش ــاع ــري ــة أدبـ ـي ــة تطغى
أحيانًا على الفعل املسرحي ،حيث يظهر افتتان الكاتب
بالتراجيديا اليونانية عبر شخصيات تقف على حافة
الوجود.
يــركــز «م ـنــامــات» عـلــى ليلة واح ــدة يقضيها كــاتــب في
إحدى غرف فندق متواضع ليعالج عجزه عن استكمال
تفاصيل روايـتــه عــن شخصية سليمان« ،رجــل يمشي
على الـبـحــر» .أمسية واح ــدة ال تتعدى خمس ساعات
حيث يستحضر الوعــي الكاتب إيزيدور التي تساعده
ع ـل ــى ف ــك ع ـق ــم ال ـك ـت ــاب ــة وسـ ـط ــوة ال ـص ـف ـحــة ال ـب ـي ـضــاء،
ّ
وتـسـعــى إل ــى ح ــل مـصـيــر شخصيته سـلـيـمــان .الوعــي
ُ
خرج على الخشبة ـ بمساعدة إيزيدور (أطلق
الكاتب ي ّ ِ
عليها م ـعــوض ه ــذا االس ــم تـكــريـمــا لـلـشــاعــر الفرنسي
لوتريامون) ـ شخصيات متعددة تدعي جميعها أنها
سليمان :سليمان الصامت ،سليمان املنهار ،سليمان
ّ
ال ـض ـع ـيــف ...يـكـشــف الوع ــي الـكــاتــب لنفسه أن كــل تلك
الشخصيات ليست س ــواه .يـحــدث كــل ذلــك مــع حضور
ق ــوي ملــالـكــة ال ـف ـنــدق ال ـتــي ت ـبــدو ث ــرث ــارة ومـتـطـفـلــة في
ّ
املشهد األول .لكن سرعان ما يكتشف املشاهد أن لتلك
امل ــرأة حكاية تتقاطع بشكل مــا مــع شخصية الكاتب،
فابنها هــو أيضًا كاتب اخـتــرع لنفسه شخصية أطلق
عليها اسم لوريكاني .تشكل الحرب طبعًا الطيف األكثر
حضورًا في العرض :سليمان املنهار الذي يذكر حديقته
وحــديــث والـ ــده عــن الـقــذيـفــة ،زوج مــالـكــة الـفـنــدق التي
توفيت في الحرب...
ي ـطــرح ال ـعــرض ت ـس ــاؤالت مـتـعــددة مــرتـبـطــة بالعملية
اإلب ــداع ـي ــة وارت ـب ــاط ـه ــا ب ــواق ــع غ ـيــر م ــرغ ــوب م ــن جـهــة،
وتـقــاطـعـهــا م ــع أحـ ــداث مـحـيـطــة بـحـيــاة ال ـكــاتــب .ليس
عرضيًا هذا التقاطع بني الكاتب الــذي يكتب شخصية
رجل يمشي على البحر ،واألم التي فقدت ابنها الكاتب
ال ــذي انـتـحــر وك ــان شـغــوفــا بشخصيته «األوري ـكــانــي»
ّ
التي ابتكرها وتذكرنا بالقبائل البدائية التي لم تصلها
بعد كل مغريات العالم الحديث الذي تغزوه الحروب.
يحفل النص برمزية وشاعرية تحتاج إلى أداء يبرز وقع
الكلمات وما يختفي خلفها من مواقف .كما يحتاج إلى
رؤية إخراجية تدوزن الروح الشاعرية والرمزية للنص
م ــع الـنـفــس املـلـحـمــي ال ـكــامــن فـيــه م ــع أف ـع ــال مسرحية

تحتفل فرقة «لنب» للمسرح االرتجالي في
هذه الفترة بعيدها السابع .الفرقة الشابة
التي تأسست عام ّ ّ ،2009قدمت أكثر من
 200ع ــرض مـســرحــي ،ونــظـمــت أكـثــر من
ً
 15ورشــة تدريب متخصصة ،فضال عن
حوالى مئة ورشة عمل في املنطقة العربية.
بعد نجاحاتها املـتــاحـقــة ،هــا هــي الفرقة
اللبنانية الشابة تعود إلى الخشبة بدءًا من
غد األحد بعرضها الجديد «شو شغلك؟»
ف ــي ث ــاث ــة م ــواع ـي ــد ف ـقــط ( 20و 26و27
آذار الحالي) في «مسرح بابل» (الحمرا ـ
بيروت).
ثالثة ممثلني ارتجاليني امتهنوا هذا النوع
مـ ــن امل ـ ـسـ ــرح ع ـل ــى م ـ ــدى أكـ ـث ــر مـ ــن ســت
سـ ـن ــوات ،ه ــم أب ـط ــال امل ـســرح ـيــة ال ـجــديــدة.
سيجتمع املدير الفني للفرقة رافي فغالي،
وع ـلــي ضـ ــاوي ،وفـ ــداء غـبــريــل مل ـ ّـدة ساعة
ونصف ساعة لتقديم مسرحية مرتجلة
ت ـجــري أحــداث ـهــا ف ــي ع ــام  .2081بحلول
هــذه السنة ،سنبقى مضطرين إلــى القيام
بأكثر من عمل لتأمني متطلباتنا الحياتية
ّ
ّ
واستمراريتها .غير أنــه مــع مــرور الوقت،
س ـي ـص ـبــح ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــدد ال ــوظ ـي ـف ــي أك ـثــر
تنظيمًا بفعل تـطـ ّـور األنـظـمــة الـتــي نعيش
ف ـي ـهــا وإدراك ـ ـهـ ــا ّل ـل ـق ــدرات ال ـب ـش ــري ــة .في
 ،2081سيقوم كــل ّممثل بوظيفة واحــدة
فـقــطّ ،
تتغير م ـ ّـرة ك ــل ع ــام ،إال ّأن تحديد
ه ــذه الــوظـيـفــة سـيـكــون ب ــأي ــدي الـجـمـهــور.
هــذا ما يؤكده رافــي فغالي في اتصال مع
ّ
«األخ ـبــار» .ويــوضــح أنــه قبل بــدء العرض،
سيجول ساعي بريد على الجمهور ألخذ
اق ـتــراحــاتــه ح ــول الــوظــائــف ال ـتــي سيبني
املمثلون عرضهم على أســاسـهــا ،تزامنًا
مــع ارتـجــال املوسيقى (طــونــي جعيتاني)
والضوء (فرح ورداني).
يختلف هــذا الـعــرض عــن غيره مــن أعمال
«لنب» السابقة مثل «امأل الفراغ» و«حكايات
شهرزاد الضائعة» وغيرهما في نواح ّ
عدة.
ٍ
هو يستند إلــى أداء أشخاص باتت لديهم
خ ـبــرة طــويـلــة فــي م ـجــال االرتـ ـج ــال ،ال بل
صــاروا يـ ّ
ـدربــون آخرين أيضًا .أمــا الفكرة
فهي مبتكرة وليست مستوحاة من أعمال

الدالية تحتفل
بعيد «النوروز»
دعت «الحملة األهلية للحفاظ
على دالية الروشة »إلى إشعال
رمزي للنار في دالية الروشة
غد االثنني ،كتجسيد
بعد ٍ
ّ
للخالص من الظلم الذي يهدد
آخر رئة متبقية لبيروت .لطاملا
ارتبطت الدالية بـ«النوروز» ،إذ
صار ّ
توجه العائالت الكردية
لالحتفال بأدفأ أعيادها في
ً
الدالية تقليدًا جميال وعريقًا.
«النوروز» هو رأس السنة
الكردية ،ويعتبره األكراد
أيضًا عيدهم القومي ،تتخلله
احتفاالت ورقصُ ،
ويختتم
بإشعال النار .وهو مرتبط
بأسطورة كاوا ،الحداد الكردي
الذي قاد ثورة ضد امللك الظالم
ضحاك ،وأشعل النار على
أبراج قصره ابتهاجًا بالنصر.
نوروز في دالية بيروت 21 :آذار
(مارس) ـ  17:30ـ دالية الروشة
(بيروت).

لعبت هبة نجم دور «إيزيدور»

واضحة ،محددة وقابلة للتصديق أو التفاعل معها.
رغــم الجهد الكبير الــذي أواله جــان كلود بــولــس ،الــذي
يخوض تجربته األولى في اإلخراج املسرحي ،عبر إدارة
ً
ّ
 13ممثال وممثلة ،إال أن العرض وقع في دوامة امللل .هو
الخطأ ذاتــه يتكرر حني نكتفي بتسميع النص مفخمًا
م ــن دون ال ـب ـحــث ف ــي خـلـفـيــات الـشـخـصـيــات وأس ـب ــاب
بــوحـهــا ونـمــط أفـعــالـهــا .ك ــان أداء مـعـظــم الشخصيات
مـ ّـدعـيــا وغـيــر م ـبــرر .ت ـحـ ّـول معظم املمثلني إل ــى أدوات
تـنـقــل ال ـنــص بـشـكــل مـفـتـعــل عـلــى الـخـشـبــة ،باستثناء
رويــدا الغالي التي ّأدت دور مالكة الفندق ّ
وأم الكاتب
الذي انتحر ،وهبة نجم التي ّأدت دور إيزيدور .بدا أداء
كــل مــن تـلــك الـسـيــدتــن أق ــرب إل ــى الـتـصــديــق والـتـفــاعــل
معه .أولت رويدا الغالي عناية كبيرة بتفاصيل أدائها،
وكذلك فعلت هبة نجم.
ب ــدت سقطة األداء أكـثــر ظ ـهــورًا مــع رؤي ــة إخــراج ـيــة لم
تعنت بعالقة املمثلني مــع الفضاء وال بإيقاع العرض،
ولم تضف بعدًا على عالقة الكاتب بكل تلك الشخصيات
السليمانية واستعاضت عن العناصر تلك بكليشيهات
َ
أدائـيــة كــان ممكنًا تفاديها .في ظل كل تلك الثغر ،كان
الوصول إلى معاني نص معوض صعبًا.
م ـن ــام ــات 20:30 :م ـس ــاء الـ ـي ــوم ـ ـ ـ «مـ ـس ــرح ب ــاب ــل» (الـ ـحـ ـم ــرا) ـ
لالستعالم01/744033 :
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المطلوبون 18
من
عدد
مخيم عن
حكواتيًا ،فضال
البراجنة
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إطالق «خريطة معالم طريق
الجديدة» :اليوم ـ الساعة الثالثة بعد
الظهر ـ مقهى «دوغان» (طريق
الجديدة ـ خلف «جامع اإلمام علي»/
بيروت) .لالستعالم01/280474 :
3/1/16 5:01:17 PM

«النادي الثقافي العربي»
درجاني والمسرح واآلخر
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حلقة حوارية

والكتابة
أمام خفوت اإلخراج
اللبنانية
المقاومة
ّ
الصهيوني
للمشروعإلى درجة
املسرحية اللبنانية
ّ
منذ 1936
املتخصصني،
غياب الكتاب AUB West Hall, Aud. C
يقيم «النادي 8-6
ً
مساء العربي»
الثقافي
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بطحيش،
يوم الجمعة ،AUB
لقاء مع
مساء (تباع البطاقات
6
ً
درجاني،
األكاديمي طالل
في مقهى “ة”)
بمشاركة عميد معهد الفنون
الجميلة في «الجامعة
معلومات إضافية
حسني
محمد
صفحة األنشطة
زيارة
اللبنانية»الرجاء
للحصول
فايسبوك
على
التي
الضآلة
هذه
الحاج ،حول
إضافية
على معلومات
ّ
تواجه الصناعة املسرحية.
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«زمن التراجع ،غياب النص
واإلخراج» 18 :آذار (مارس) ـ
 18:00ـ «النادي الثقافي العربي»
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم03/681274 :

IAM2016-al-akhbar-ad_130x190.ind1 1

ّ
ارتجالية من خارج لبنان« :لطاملا كنا نلجأ
إلى أفكار نراها في دول أخرى ،خصوصًا
ّأن هذا النوع من الفن جديد في لبنان» .أما
النقطة الثالثة التي يكمن فيها االختالف،
فهي ّأن «شو شغلك؟» سيكون خاليًا من
التفاعل املباشر مع الجمهور طوال الوقت.
«في العروض الفائتة ،كانت ردود الجمهور
ّ
وان ـف ـع ــاالت ــه وط ــاق ـت ــه ت ــؤث ــر ف ــي مـجــريــات
ع ــروض ـن ــا .أمـ ــا هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة ،فسينحصر
ّ
سيسجلون
التفاعل مع الناس باألوراق التي
عليها اقتراحاتهم ويعطونها إلــى ساعي
ّ
البريد ،أي إنه سيكون غير مباشر» ،يقول
ّ
رافي فغالي .ويلفت إلى «أننا اليوم نختبر
تجربة جديدة أقــرب إلــى مسرحية عادية.
ّ
وال ن ــدري إن كــنــا سننجح أو ال .وحــدهــا
العروض الثالثة ستحسم املوضوع».
ّ
وعما إذا ما كــان أعضاء الفرقة اكتسبوا
خ ـب ــرة أك ـب ــر وصـ ـ ـ ــاروا أك ـث ــر ن ـض ـجــا فــي
ال ـع ـمــل ،ي ـشـ ّـدد راف ــي عـلــى ّأن «ال ـن ــاس هم
مــن يـحـكـمــون فــي ه ــذا امل ـج ــال ،س ــواء َمـ ْـن
شــاهــدونــا ســابـقــا أو َم ـ ْـن يـتـعـ ّـرفــون إلينا
ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ـ ــى» ،مــوض ـحــا ّأن ال ـع ــرض لن
ّ
يـتـعـ ّـدى ثــاثــة مــواعـيــد و«ال ن ــدري إن كنا
سنعرض في مكان آخر .التحديات كثيرة،
ّ
ال ّ
سيما ماديًا ،لكننا نأمل االستمرار».
ّ
ال ش ــك ف ــي أن «ل ــن» مــاضـيــة ف ــي تطوير
ن ـف ـس ـه ــا ،إذ ت ـس ـت ـمــر ف ــي ن ـش ــر امل ـس ــرح
االرتجالي في لبنان عبر العروض والتدريب
وخـلــق مجموعة مــن الفنانني املسرحيني
املــرت ـج ـلــن .أع ـض ــاؤه ــا م ــا زالـ ـ ــوا يـتـلـقــون
تدريباتهم السنوية املكثفة على يد املخرج
السينمائي األميركي تيم أور الــذي يتمتع
بخبرة طويلة في مجال املسرح االرتجالي.
هنا ،يشير رافي فغالي إلى ّأن عدد أعضاء
ّ
«لــن» فــاق عشرين شخصًا «ألننا صرنا
ن ـع ـمــل ع ـل ــى خ ـل ــق ف ـ ــرق ش ـب ــاب ـي ــة» ،ف ــرق
تستفيد منها «لنب» في عملها االجتماعي،
خصوصًا لناحية مخاطبة الفئات العمرية
الصغيرة وتدريبها لرفع الوعي لديها.
«شو شغلك؟» 20 :و 26و 27آذار (مارس)
ً
مساء ـ «مسرح
ـ الساعة الثامنة والنصف
ب ــاب ــل» (ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ب ـ ـيـ ــروت) .لــاس ـت ـعــام:
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