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ثقافة وناس

زينة ّ
«قديسة»
رومية
بيار أبي صعب
ّ
مسرحية بإمتياز .الفرنسي أرمان
«الجنون» مادة
غاتي والبرازيلي أوغوستو بوال ،اشتغال كل من
ّ
ّ
ّ
نفسية .غاتي يقول إنه عاش
مصحات
موقعه ،في
تماسه مع «ممثليه» هناك ،أرقى لحظات
خالل
ّ
املعلم البريطاني بيتر بروك ّ
إهتم أيضًا بـ
الشعر.
«الجنون» .ليس عمله املستوحى من كتاب عالم
النفس أوليفر ساكس «الرجل الذي كان ّ
يظن زوجته
ّ
ّقبعة» ،إال محطة أساسية في مسيرة ،تبقى ذروتها
تجربته مع نص بيتر فايس «مارا  -ساد» التي
تعتبر من روائع ّ
ّ
املسرحية في
الفن الرابع .تدور
ّ
مصح لألمراض العقلية ،حيث يقوم املاركي دو
ساد بإدارة «املرضى» املمثلني في عمل من تأليفه
ّ
ّ
عبقرية بروك كانت في الحفر
الفرنسية.
عن الثورة
ّ
داخل الشرخ ،في التقاط هذه الهشاشة لدى املمثل،
حني يعرى من ذاته ّ
ليتقمص ذوات اآلخرين .ما
هو الجنون إذا لم تكن تلك درجته الصفر؟ املمثل
دائمًا على حافة الجنون ،والكائن البشري يقف
أيضًا على هذه الحافة غير املنظورة بني العقل
ّ
والالمنطق .ضربة تكفي كي ينتقل من ضفة إلى
األخرى! الجنون جرح خطير في الوجدان .وجدان
انسان اختبر ظلمًا عظيمًا ال يمكن االحتجاج عليه
اال باالنسحاب من العالم املنطقي ،واالرتماء في
أحضان العبث ،واختراع «منطق» جديد ال عالقة له
بنا« ،نحن» من ّ
نظن أنفسنا عاقلني ومتوازنني ،ما
دمنا خاضعني للمنظومة املهيمنة!
ّ
ما فعلته زينة دكاش في عملها الجديد ،يتجاوز
مسرحة هذا الخلل العظيم .إلى «املجانني»
أضافت «املجرمني» (حسب اللغة املهيمنة طبعًا)،
ً
ُ
ّ
االنسانية املحجوبة عادة عن
راكم الجراح
كي ت ِ
أنظارنا املستقيمة الشريفة .يبدأ العرض من نزالء
«املبنى األزرق» في سجن رومية ،وهو «املأوى
االحترازي» األوحد في لبنان ،للمحكومني املصابني
ّ
نفسية ،فيه يموتون ببطء منسيني
بإضطرابات
من العالم ،معتقلني «لحني الشفا» :أي إلى األبد!
ّ
وغيرية مدهشة.
اشتغلت معهم بصبر وحب،
مللمت حكاياتهم الصغيرة ،ثم أعطتها لسجناء
ّ
«أصحاء» ،بعضهم محكوم باملؤبد أو االعدام،
ومنهم يوسف شنكر من عملها السابق في رومية
« ١٢لبناني غاضب» ( .)2009شنكر ما زال هنا،
وسيفتتح العرض بمونولوغ عن ّ
«املؤبد» والزمن
الهارب .أشباح «البيت األزرق» ال تظهر إال عبر
شاشة فيديو .رجال ضعفاء غائبون عن أجسادهم،
تركوا حطام حيواتهم للسجناء الجدعان ،كي
يعيشونها عنهم (باالذن من عباس بيضون) .كي
يشخصونها «لنا» :نحن أي «الجمهور» الطليق
املعافى (نخبة النخب من أهل قانون وأمن وسياسة
سنعيش «مغامرة خاصة».
ّواعالم ودين وطب)ّ ،
إنها ملغامرة خاصة حقًا ،ولوج األبواب السوداء
الشاهقة .سنشاهد قصصًا جارحة ،مثل ّ
قصة
صاحب «جوهر» الحمار البريختي «املخطوف لدى
إسرائيل» ،وقد انبعث أمامنا بألوان زاهية على
جدران «الزنزانة» ّ
الضيقة التي صارت قاعة مسرح.
ّ
تعتدي علينا املخرجة .ترصف املشاهد السوداوية،
ّ
عاطفيًا ،بالتواتر مع املواقف املضحكة.
املؤذية
تؤسلب العنف ،تحشد الرجولة الزائدة التي تعتريها
ّ
اصطناعية أحيانًا (عبر أدوار ّ
التحول
أنوثة
ّ
الجنسي) .في «مسرح القسوة» هذا (تحية إلى
ّ
مصح روديز ّأول األربعينيات)،
أنطونان آرتو نزيل
ّ
ّ
والفرديةّ ،
نتأمل
الجماعية
نستعيد جراحنا
ّ
ّ
انسانيتنا املفترضة ،نفكر في الذنب والعقاب،
ّ
ّ
ّ
واملسؤولية والحرية .لكن ّهذا العمل الخاص همه
ّ
األول ممثلوه .هؤالء املحطمون الذين وضعهم
ّ
املجتمع على هامشه ليتبرأ من شراكته في ذنوبهم،
تقوم زينة باعادة ترميم ذواتهم املنهارة عبر مرآة
ّ َْ
درامية بنتها لبنة
السرد والتشخيص ،في لعبة
لبنة على امتداد أشهر طويلة .التمثيل يحررهم،
مسؤوليتهم ّ
ّ
املدنية،
يعالجهم ،يجعلهم يستعيدون
ّ
ّ
وانسانيتهم املقموعة ،ثقتهم وكرامتهم ،وغيريتهم
إذ يعيرون أجسادهم وأعصابهم وانفعاالتهم،
لزمالء عاجزين عن التمثيل… ألسنا هنا أمام
جوهر ّ
الفن املسرحي؟
ّ
ّ
ّ
أي زينة دكاش نحيي؟ الفنانة االستثنائية بمقدرتها
ّ
التفاعلية بهم
على ادارة املمثلني الهواة (عالقتها
خالل العرض بليغة) ،وتحويل القصص واملآسي
واألوجاع إلى دراما وكاراكتيرات ،وخلق مشاهد
ّ
ّ
جمعية
املسرحية؟ أم مديرة
من عيون الفرجة
«كاثارسيس» للعالج بالدراما التي تمضي وقتها
ّ
االنسانية؟ أم
في أقبية الشقاء ،بحثًا عن جذوة
ّ
االجتماعية التي تساهم عبر عملها مع
املناضلة
حقوقيني وقضاة وبرملانيني ،في تطوير القوانني،
ّ
حضارية وعدالة؟ لنرفع ّقبعاتنا لزينة،
وجعلها أكثر
«قديسة» رومية التي تجترح األعاجيبب ّ
بالفن.

فنون مشهدية بين المجتمع العنيف وواقع السجن األعنف ،يقبع هؤالءّ .
يشرح عرض زينة دكاش
الجديد المجتمع وحروبه وماضيه وأعرافه .مشاهد تحاكي عبثية األحكام والقانونَ ،
ومــن أمضوا حياتهم
وحيدين داخل جدران المبنى األزرق

زينة دكاش أدخلتنا «جوهر» الحكاية

من العرض (باتريك باز)

روان عز الدين
جـيــم مــوري ـســون ومــايـكــل جــاكـســون
كـ ــانـ ــا ه ـ ـنـ ــاك ،ي ـ ـسـ ــانـ ــدان م ـج ـمــوعــة
عــازفــن وق ـفــوا السـتـقـبــال الجمهور
بـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــاه ــم« .الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس غ ـ ــرب ـ ــاء»
تـ ـق ــول األغـ ـنـ ـي ــة .ك ــذل ــك امل ـت ـف ــرج ــون
داخ ـ ــل الـ ـغ ــرف ــة ال ـض ـي ـق ــة فـ ــي سـجــن
رومية التي احتضنت أخيرًا عرض
مسرحية «جــوهــر فــي مـهــب الــريــح»
(ت ــوقـ ـي ــع املـ ـخ ــرج ــة وامل ـم ـث ـل ــة زي ـنــة
دكـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ األخ ـ ـب ـ ــار .)11/5/2016
يوسف شنكل ال يــزال يرتدي البذلة
الـ ــرمـ ــاديـ ــة مـ ــع ربـ ـط ــة الـ ـعـ ـن ــق .إن ـهــا
الـ ـثـ ـي ــاب ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ق ــاب ــل فـيـهــا
الـجـمـهــور فــي « 12لبناني غــاضــب»
ق ـبــل س ـب ـعــة أعـ ـ ـ ــوام .م ــع ذل ـ ــك ،يـجــب
االع ـت ــراف ب ــأن ه ـنــاك مــا تـغـيــر حقًا،
كتسريحته الستينية التي كانت ال
ت ــزال تــازمــه حـتــى وق ــت قــريــب ،قبل
ً
أن يـسـتـبــدلـهــا ن ـ ــزوال عـنــد نصيحة
بعض السجناء الجدد .صار يوسف
عمًا من دون علمه .كبرت ريما ابنة
أخيه وتزوجت .زوجته األولى أيضًا
تــزوجــت وأنـجـبــت طـفـلــن .قــدمــا أمــه
استسلمتا لطريق السجن الــوعــرة،
بينما ال يزال يطارد ذاكرته من وراء
القضبان منذ  25سنة .فــي «جوهر
في مهب الريح» الــذي يعرض داخل
«سجن رومـيــة» (جبل لبنان) ،تفقد
الـ ـسـ ـن ــوات ه ــول ـه ــا ظ ــاه ــري ــا بـسـبــب
الخفة التي يعلن فيها السجناء مدة
أحكامهم .العرض الجديد هو الجزء
الـثــالــث فــي سلسلة «قـصــة منسيني
خـلــف ال ـق ـض ـبــان» ال ــذي تـعـمــل عليه
«كاتارسيس» منذ عام  ،2007ونتج
عنه « 12لبناني غاضب» ( )2009مع

سـجـنــاء روم ـيــة (وشــريــط بالعنوان
نفسه) ،ثم  2012مع سجينات بعبدا
ف ــي «شـ ـه ــرزاد ب ـب ـع ـبــدا» الـ ــذي تبعه
شــريــط تسجيلي أيـضــا 40 .سجينًا
ّ
ج ـ ــاؤوا لـيـنـقـلــوا قـصـصـهــم املـعــلـقــة،
بعد جلسات عالج بالدراما استمرت
لسنة ونصف السنة مع دكــاش .إلى
جانب هــذا الـعــاج ،تسعى املخرجة
واملـ ـمـ ـثـ ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إل ـ ــى ت ـعــديــل
قانون املحكومني بــاإلعــدام واملؤبد،
واملرضى النفسيني والعقليني الذين
ي ـق ـب ـعــون داخـ ـ ــل امل ـب ـن ــى األزرق فــي
انتظار الشفاء املستحيل.
وأم ـ ــام غ ـي ــاب ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي عن
ال ـع ــرض ،ت ـتــوالــى امل ـشــاهــد العبثية
ّ
وامل ـج ـ ّـردة املـقــطـعــة .مـشــاهــد تحاكي
عـبـثـيــة األحـ ـك ــام وت ـط ـب ـيــق ال ـقــانــون
وت ــأخـ ـي ــر املـ ـح ــاكـ ـم ــات وع ـب ـث ـي ــة مــن
ق ـ ـضـ ــوا حـ ـي ــاتـ ـه ــم وح ـ ـيـ ــديـ ــن داخ ـ ــل
ج ــدران املـبـنــى األزرق بـعــد  45عامًا
م ــن اإلق ــام ــة ف ـي ــه .يـتـضـمــن ال ـعــرض
امل ـت ـعــدد ال ــوس ــائ ــط م ـشــاهــد راق ـصــة
(ت ـص ـم ـي ــم وت ـ ــدري ـ ــب بـ ـي ــار خ ـض ــرا)
وغنائية ومونولوجات ،إلــى جانب
مـ ـق ــاط ــع فـ ـي ــدي ــو لـ ـسـ ـجـ ـن ــاء امل ـب ـن ــى
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ،ومـ ـش ــاه ــد مـ ــن ع ــرض
« 12لـبـنــانــي غــاضــب» .مــع اإلض ــاءة
ال ـض ـئ ـي ـلــة الـ ـت ــي ت ــول ــى تـصـمـيـمـهــا
بـ ـع ــض الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء أي ـ ـضـ ــا ،ت ـت ـس ـ ّـرب
قصص بعض املساجني بأجسادهم
الـ ـع ــاري ــة .ي ـس ـت ـع ـي ــرون شـخـصـيــات
س ـكــان املـبـنــى األزرق .تـلــك الـعـبــارة
ال ـت ــي تـخـفـيـهــا خ ـط ــاب ــات الـسـجـنــاء
بينما يعترفون بخطاياهم ،ويعرون
حيواتهم .تتماهى قصص السجناء
الشخصية والحميمية مع سيرتنا
ال ـج ـم ــاع ـي ــة املـ ـص ـ ّـدع ــة .وف ـي ـم ــا يـقــع

السجناء فريسة التعميم ،وذوب ــان
شـ ـخـ ـصـ ـي ــاتـ ـه ــم ومـ ــام ـ ـح ـ ـهـ ــم أمـ ـ ــام
التنميطات ،تسعى زينة دكاش إلى
أنسنتهم مــع نقد للقانون والــدعــوة
إلــى تعديله .هكذا تنبش قصصهم
الشخصية والحميمية ،وسماتهم
اإلنسانية الجميلة التي يبدو الجرم
أمامها محطة فحسب .في اختيارها
للقصص ،تتجاوز دكاش فعل الجرم
املباشر ،ليبدو عملها أشبه برحلة
ب ـحــث ع ــن أرواح ال ـس ـج ـنــاء األولـ ــى
قبل أن ُيدفعوا إلى ارتكاب الجرائم،
وب ـع ــده ــا .ال ـش ــاب امل ـح ـك ــوم بــاملــؤبــد
الـ ــذي ســاعــد أخ ـتــه عـلــى ال ـ ــزواج من
ال ـ ــرج ـ ــل الـ ـ ـ ــذي ت ـح ـب ــه ف ـ ــي م ـج ـت ـمــع

تتماهى قصص
السجناء الشخصية
والحميمية ّمع
سيرتنا المصدعة
ال ي ـس ـمــح ل ـل ـن ـســاء إال بـ ــالـ ــزواج من
أب ـن ــاء ع ـمــوم ـهــن .ش ــاب آخ ــر ينتظر
إع ـ ــدام ـ ــه ب ـي ـن ـم ــا يـ ـت ــول ــى االهـ ـتـ ـم ــام
بنظافة وطـعــام أحــد سجناء املبنى
االحـ ـ ـت ـ ــرازي .ب ــن امل ـج ـت ـمــع الـعـنـيــف
وواق ــع السجن األعـنــف واالستهتار
فــي تصنيف املـســاجــن داخ ــل غــرف
م ــائ ـم ــة ل ـت ـه ـمــة ك ــل شـ ـخ ــص ،يـقـبــع
هؤالءّ .
يشرح العرض الكامل املجتمع

وحــروبــه وماضيه .إنها قصص بال
نـهــايــات ،قصص واع ـتــرافــات ومــوت
الحــق ومـصــارعــات دائـمــا لالنتحار.
يــوظــف ال ـعــرض ال ــذاك ــرة الشخصية
مل ــواج ـه ــة ال ـن ـس ـي ــان ،م ـقــدمــا مـقــاربــة
تــرزح بــن الـعــام والـخــاص .الطفيلي
وخـلـيــل وفــاط ـمــة وم ـت ـحــول جنسيًا
وضابط سابق وجدوا نفسهم خلف
جــدران القلعة الداكنة .بني االحتالل
اإلسرائيلي ،والحرب األهلية والفقر
الــره ـيــب ،وال ـع ـنــف ،ت ـت ـهــاوى وج ــوه
املساجني .طفيلي الرجل األربعيني
ح ــاض ــر ب ـي ـن ـنــا مـ ــن دون أن ي ــأت ــي.
يظهر السجني موهبة الفتة في أداء
شخصيته .يستعيد الرجل ذكرياته
ف ــي «دي ـس ـك ــو سـ ـل ــوى» ف ــي بـعـلـبــك،
وقـ ـص ــة ح ـب ــه امل ـج ـه ــض ،وامل ـج ـت ـمــع
ّ
املهمش في مشاهد الداية التي كانت
تضع القنبز لألطفال ،وكانت سببًا
ف ــي إدمـ ــانـ ــه ع ـل ــى امل ـ ـخـ ــدرات الح ـق ــا.
هـ ـك ــذا ي ـت ـح ـ ّـول الـ ـع ــرض إل ـ ــى خ ــزان
ملــآسـيـنــا الـجـمـعـيــة ،ال ـف ـقــر الــره ـيــب،
والعنف ،والظلم ،والحروب املتتالية.
فــي تلك األمــاكــن مــن الــذاكــرة تتحرك
أح ــداث ال ـعــرض .خليل ا ُل ــذي صــادر
األم ــن دراج ـت ــه ال ـنــاريــة ،قـتــل حـمــاره
فــي القصف اإلســرائـيـلــي ،لكنه بعث
من جديد بعد سنوات في مسرحية
«ج ــوه ــر» ال ـت ــي ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا في
ل ـب ـن ــان «املـ ــري ــض ن ـف ـس ـيــا» ك ـم ــا ق ــال
أحمد ،في نهاية العمل .أحمد ال يزال
ينتظر محاكمته حتى اآلن!
«جوهر في مهب الريح» 15:00 :بعد ظهر
اليوم و 25أيار (مايو) ـ ـ على أن يقدم فيديو
العرض بعد شهرين في إحــدى الصاالت
في بيروت ـ لالستعالم.03/162573 :

