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ثقافة وناس

فنون مشهدية

جمال شقير يعيد األلق إلى الخشبة السورية
دمشق -خليل صويلح
ف ـ ــي تـ ـج ــربـ ـت ــه اإلخ ـ ــراجـ ـ ـي ـ ــة األول ـ ـ ــى
«س ـ ـتـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــو» (عـ ـ ـ ــن نـ ـ ــص ل ـ ـشـ ــادي
دويـ ـع ــر) ،أعـ ــاد ج ـمــال شـقـيــر بعض
األل ـ ـ ـ ـ ــق إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـش ـ ـبـ ــة املـ ـس ــرحـ ـي ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ه ـ ـنـ ــاك مـ ــا يـ ـش ـ ّـدن ــا إل ــى
الـ ـع ــرض ال ـ ــذي ت ـش ـه ــده هـ ــذه األيـ ــام
خشبة «مسرح القباني» في دمشق.
ّ
لوحة الـ «غرنيكا» املعلقة على الجدار
ّ
ستحيلنا على حرب أهلية ما ،حرب
ع ـلــى ب ـعــد أم ـت ــار رب ـم ــا ،ل ـكــن الــرجــل
األربعيني (كفاح الخوص) الذي كان
ّ
يـتـهـيــأ ل ـل ـخــروج ب ـب ــزة ج ــدي ــدة أرب ــك
ً
توقعاتنا قليال .بدا كأنه ينتظر أحدًا
ما في تلك الليلة املضيئة ،ربما كان
على مــوعـ ٍـد غــرامــي ،أو إج ــراء صفقة
ما .إال أنه ما أن يجلس إلى طاولته
حتى تتالشى هــذه التوقعات .فهذا
ـرار حــاســم
شـخــص ق ــد وص ــل إل ــى ق ـ ـ ٍ
باالنتحار ،وفقًا للتسجيل الذي كان
يرويه على شريط كاسيت.

ّ
على
قة
المعل
لوحة الـ «غرنيكا»
ّ
الجدار ستحيلنا إعلى حرب أهلية ما
سنفهم أنه انتهى إلى عدمية مطلقة،
وي ــأس كــامــل مــن حـيــاة غـيــر جــديــرة
بالعيش .مستقبله لــن يكون أفضل
مــن ماضيه ،فــي عزلة ت ــزداد ضــراوة
بعد انفصاله عــن زوج ـتــه ،وانطفاء
أحـ ــامـ ــه فـ ــي ع ــال ــم ك ــاب ــوس ــي ي ـكــاد
يـخـنـقــه .املــوسـيـقــى الـصــاخـبــة الـتــي
تقتحم عــزلـتــه عـلــى هـيـئــة مــارشــات
عـسـكــريــة (درام ـ ــز سـيـمــون مــريــش)،
أربـ ـ ـ ـك ـ ـ ــت ص ـ ـ ـفـ ـ ــاء ل ـ ـح ـ ـظـ ــة ت ـس ـج ـي ــل
وصـ ـيـ ـت ــه ،ولـ ـ ــن ي ـن ـف ـع ــه االحـ ـتـ ـج ــاج
املتواصل في إسكات تلك املوسيقى.
وسيزداد وضعه سوءًا بمجيء جاره

نوار يوسف وكفاح الخوص في مشهد من «ستاتيكو»

(مـحـمــد ح ـمــادة) بسكينه الضخمة
الس ـت ـع ــارة ب ـص ـلــة .ال ـس ـكــن أضـخــم
مما يحتاج إليه تقشير البصل ،كما
ّ
ّ
وتصرفه وأفعاله الوقحة،
أن هيئته
تنطوي على نموذج يعيش اللحظة
الراهنة بكل وحشيتها وال آدميتها.
ّ
هذا كائن بهيمي ونفعي وتسلطي،
مــن أولـئــك الــذيــن وج ــدوا فــي فوضى
ّ
الحرب سلمًا للصعود واستثمار كل
ما يقع بني أيديهم ،فكل شيء يصلح
للنهب والبيع.
فــي الـحــركــة الـثــانـيــة مــن «ستاتيكو»
الــرجــل ال ــذي يـنــوي االنـتـحــار ،تقتحم

لحظته األخيرة صديقة الجار (نـ ّـوار
ي ــوس ــف) بـقـصــد االخ ـت ـبــاء ف ــي بـيـتــه،
ب ـع ــد قـ ـ ــدوم أهـ ـل ــه امل ـب ــاغ ــت إلـ ــى بـيــت
عشيقها .كانت «أمل» مضطربة بفردة
حــذاء واحــدة ،مثل سندريال مطعونة
ب ـك ــرام ـت ـه ــا .مـ ــا أن ت ـك ـت ـشــف أن نـ ّـيــة
الــرجــل االنـتـحــار ولـيــس الـقـتــل ،نظرًا
إلــى وجــود مسدس في درج الطاولة،
تـحــاول اسـتــدراجــه إلــى إنـجــاز املهمة
ع ـل ــى عـ ـج ــل ،ألن م ـن ـظ ــر رج ـ ــل غـ ــارق
بدمه ،وفقًا لرؤية ّ
عرافة سيفتح أبواب
الحياة أمامها ...هي العالقة بني رجل
ال تحبه ،وتطلعاتها نحو أفق آخر ال

يشبه الدرك الذي وصلت إليه.
ك ــأس ش ــاي تـتـبــادلــه مــع ه ــذا الــرجــل
الـغــرائـبــي يفتح شهيته إلــى الحياة
رغـ ــم ادعـ ــائـ ــه االنـ ـتـ ـح ــار ح ـت ـم ــا .ك ــأن
حــاج ـت ـه ـمــا إل ـ ــى الـ ـح ــب هـ ــي الـ ـع ــزاء
ل ـل ـخ ــاص م ــن «س ـت ــات ـي ـك ــو» الـعـنــف
امل ـتــواصــل ب ـمــرايــاه املـخـتـلـفــة .وه ــذا
م ــا ج ـع ـل ـهــا تـ ـخ ــوض ع ــراك ــا شــرســا
م ــع عـشـيـقـهــا الـ ــذي ع ــاد مـ ـ ّـرة أخ ــرى
لقضاء السهرة بصحبة الـجــار ّغير
ّ
عابئ بما كان يخطط له .سيتكشف
املشهد عن فوضى عارمة في املكان،
وستتناثر الكتب واألوراق والثياب،

قـبــل أن تنتهي إل ــى ال ـش ــارع بحركة
رق ــص مـجـنــونــة ت ـقــوم ب ـهــا أمـ ــل ،في
أكـ ـث ــر املـ ـش ــاه ــد بـ ــراعـ ــة وأل ـ ـقـ ــا خ ــال
العرض .لعلها محاولة للخالص من
ايديولوجيا عبثية أوصلت صاحبها
إلــى محاولته االنـتـحــار .الـجــار الــذي
عبث باملسدس عبر ألعاب صبيانية
أدت إل ـ ــى إطـ ـ ــاق رص ــاص ــة طــائـشــة
أودت بــالــرجــل املـنـتـحــر ،وف ــزع امل ــرأة
ـاب وخ ــرج ــت بـعــد
الـ ـت ــي ف ـت ـحــت الـ ـب ـ ً
صمت طويل ،طاوية صفحة سوداء
مـ ــن ح ـي ــات ـه ــا ن ـح ــو ش ـ ــارع ان ـط ـفــأت
أضـ ــواؤه ف ـجــأة ،وال ـج ــار ال ــذي مسح
ب ـص ـمــاتــه ع ــن املـ ـس ــدس وت ـس ـلــل مــن
امل ـكــان ،فالعتمة تنتظر الجميع في
ال ـخــارج .هـنــاك جريمة لــن يكتشفها
أحـ ـ ـ ــد بـ ـ ــوجـ ـ ــود ش ـ ــري ـ ــط الـ ـك ــاسـ ـي ــت
واعـتــرافــات القتيل .ربـمــا كــانــت هذه
اإلشــارة خالصة فكرة العرض .عمل
جـ ـم ــال ش ـق ـي ــر عـ ـل ــى الـ ـن ــص إع ـ ـ ــدادًا
وإخ ـ ــراج ـ ــا ب ـم ــا ي ـش ـبــه نـ ـق ــات رق ـعــة
الشطرنج ،مــن دون أن ينبش بعمق
أسباب كبوة حصانه ،والزلزال الذي
خاطفة
أطاح القلعة .اكتفى بإشارات
ّ
إل ــى مــا قــادنــا إل ــى ه ــذا الـحـطــام .كنا
نحتاج حفرًا إضافيًا بخلخلة السرد
األفقي نحو ضربات شاقولية تمنح
ً
الـعــرض ثـقــا درام ـيــا يستحقه ،رغــم
الحضور الالفت ملمثليه .نوار يوسف
مجنونة الخشبة السورية بال منازع
بأدائها املبهر ،وكفاح الخوص التقط
بــذكــاء نبض الشخصية .أمــا محمد
حمادة فقد انخرط بجرعة زائدة من
االض ـحــاك ،مما أرب ــك مساحة شجن
اآلخر وأوجاعه .عرض حار في شتاء
قــارس أنعش الخشبة السورية بعد
ً
انطفاء املوقد طويال.
* «ستاتيكو» 18:00 :مساء حتى  2آذار
(مـ ــارس) ـ ـ ـ «م ـســرح الـقـبــانــي» (دم ـشــق) ـ ـ
لالستعالم009632318019 :

شغل بيت

«نارسيس» ...محاولة للكالم عن الحرب األهلية
مسرحية أخرى عن الحرب األهلية،
يريد مخرجها أن ّ
يظهر ما يراه ناقصًا
في السردية المطروحة :بعيدًا
عن السياسةّ ،تدعي «نارسيس» نقل
«أحاسيس» من عاشوا الحربّ .
مهمة
ّ
ّ
معقدة ،ال يخفف من تعقيدها
محاولة «فتح» الموضوع للتأويل
جنى نخال
ت ـن ـف ــش املـ ـ ـ ــرأة ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــة ش ـعــرهــا
األحـمــر ،وتلطم م ـ ّـرات متتالية حتى
ّ
يشابه اللطم إيقاعًا للرقص .تتدلى
ّ
فتتغير
ثــريــا زجــاج ـيــة م ــن ال ـس ـقــف،
اإلضاءة وتلعب موسيقى كالسيكية
فــي الخلفية ليرقص املـمـثــان (مايا
سبعلي ووليد جابر) ،فتطير عباءة
املـمـثـلــة امل ـلـ ّـونــة ف ــي ال ـف ـضــاء األس ــود
لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح :م ـ ـش ـ ـهـ ــدان م ـ ــن امل ـش ــاه ــد
ال ـق ـل ـي ـل ــة الـ ـت ــي ت ـك ـس ــر م ــون ــوت ــون ـي ــة
«نارسيس» .يعرض محترف «شغل
بـيــت» ملـ ّ
ـؤسـســه املـخــرج ش ــادي الهبر
هــذه املسرحية على «مـســرح مونو».
ف ــي إطـ ـ ــار ع ـم ـلــه م ــع امل ـن ـظ ـم ــات غـيــر
الحكومية عن قضايا عمالة األطفال
واالسـتـغــال وزواج الـقــاصــرات ،عمل
الهبر هنا على نص لديميتري ملكي،
عارضًا ما يريده سردًا عاطفيًا لحرب
الجبل.

هي «أحاسيس بعيدة عن السياسة»
يعتبر أنها «ما زالت عالقة في عقول
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس» ،ولـ ـ ــم ي ـس ـب ــق أن عــال ـج ـهــا
أح ــد .تفتتح املـســرحـيــة بشخصيتي
العرض ،امــرأة عجوز وشــاب .ترتدي
املـ ــرأة مــا يـشـبــه معطفًا مـلــونــا يبنى
ع ـل ـ ّيــه ال ـت ـن ــاق ــض م ــع ال ـ ـسـ ــواد الـ ــذي
يـ ـل ــف امل ـ ـسـ ــرح .الـ ـش ــاب ع ـس ـك ــري مــن
ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة واملـ ـ ــرأة عــاشـتـهــا،
يجلسان على مقعد فــي مـكــان عــام/
حديقة ،ينتظران «نارسيس» ،وتدور
بينهما حــوارات ومشاهد تراوح بني
ال ـك ــوري ـغ ــراف ـي ــا واسـ ـتـ ـع ــادة مـشــاهــد
من حيوات أشخاص عاشوا الحرب
والخطف والقتل ومارسوه.
«هل أصبحنا ...وحيدين؟
أهي رغباتنا الحقيقية املختفية وراء
االبتسامات؟
أهي الذنوب؟
أهو السخف؟
الحرب؟ الحنني؟ الخوف أم التخويف؟
أهو الضجيج؟ أم األقنعة؟ أم املوت؟
كلها أشياء ربما دفعت بنا إلى امليناء
النتظار وصول نارسيس».
هي إذًا عن حرب ينتظر فيها الناس
من يأتي لينقذهم ،يتوقعه بعضهم
أشقر بعيون زرقــاء ،وآخــرون بعيون
س ـ ـ ــوداء وشـ ـع ــر أس ـ ـ ــود .ه ــو ان ـت ـظــار
ل ـغ ــودو ،بــن قــذائــف ال ـحــرب األهـلـيــة
اللبنانية ومعارك األخوة فيها.
لـكــن «نــارس ـيــس» تـقــع وه ــي تـحــاول
ّ
فـ ـع ــل ذلـ ـ ــك كـ ــلـ ــه ،فـ ــي فـ ــخ ال ـت ـب ـس ـيــط
والـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوض واالل ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاس ب ــن
الشخصيات واملواضيع واملضمون.

ت ـعــانــي م ــن ض ـعــف ف ــي ال ـس ـي ـنــاريــو
وركاكته .من جهة ،لم يساعد ضعف
ً
ّ
الـ ـن ــص امل ـم ـث ـل ــن ف ـي ـش ــك ــل ثـ ـق ــا فــي
املضمون ،ومن جهة أخرى لم يسمح
ضعف أداء املمثلني بإغناء النص أو
البناء عليه.
ّ
ي ـقــول الـهـبــر ب ــأن املـســرحـيــة «تفتح
املـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــال أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ـ ـ ــل اإلسـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ـ ـ ــات
ً
والـتــأويــات ،محاولة أيضًا بــدال من
ً
تـلـقــن امل ـشــاهــد ،أن تـفـتــح م ـج ــاال له
ّ
ب ــأن ي ـفــكــر ف ــي امل ــوض ــوع املـ ـط ــروح».
لـ ـك ــن مـ ـسـ ـع ــاه لـ ـجـ ـع ــل الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو
واس ـع ــا يـحـتـمــل ال ـت ـج ــارب املختلفة
ّ
بتنوع خلفياتهم السياسية
للناس
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ك ـمــا م ـح ــاول ــة جعل
الـ ـن ــص ع ـب ـث ـيــا ،أوقـ ـع ــا الـ ـع ــرض فــي
م ـح ـظــور الـتـفـكـيــك ال ـك ــام ــل للمعنى
واالنسياق نحو استخدام التقنيات
املسرحية من دون الحاجة لها ،كما
أس ـه ـم ــا ف ــي غـ ـي ــاب ال ـح ـب ـك ــة .بـيـنـمــا
تـحـمــل املـســرحـيــة هــاجــس االنـتـظــار
وم ــرور الــوقــت ،ينتقل هــذا االنتظار
ل ـل ـم ـش ــاه ــد واملـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة .ي ـن ـت ـظ ــران
ت ـغ ـي ـي ـرًا ف ــي س ـي ــاق الـ ـس ــرد أو حتى
ك ــري ـش ـي ـن ــدو م ـع ـ ّـي ـن ــا ي ـك ـس ــر رت ــاب ــة
الـ ـع ــرض .ومـ ــن ال ــواض ــح أن امل ـخــرج
ّ
ركز على السينوغرافيا ،لكنها أيضًا
لم تستطع أن تقوم مقام السيناريو
ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــدا كـ ـمـ ـح ــاول ــة ل ـل ـع ـب ــث دون
النجاح للوصول إليه.
مــن ال ـض ــروري أن ننظر إل ــى الـحــرب
األهلية من زوايــا مختلفة .أن نحكي
ت ـج ــارب نــاسـهــا بــاخـتــافــاتـهــم ،لكن
مشكلة «نــارسـيــس» هــي فــي الخوف
مــن مواجهة الـحــرب كحدث وفشلها

فـ ــي ن ـق ــل ع ــواط ـف ـه ــا .ف ــال ـع ــواط ــف ال
ت ـع ـن ــي غ ـ ـيـ ــاب املـ ـنـ ـط ــق أو ال ـس ـي ــاق
الزمني -املكاني أو التحليل املنطقي،
ّ
ّ
ب ــل ت ـت ـطــلــب م ــن ــا ق ـ ـ ــراءة أك ـث ــر عـمـقــا
حتى للطبيعة اإلنسانية .وال تبدو
م ـح ــاول ــة تـ ـع ــداد امل ـش ــاع ــر وجـمـعـهــا

كــامـلــة ـ ـ ب ــن سـخــف وح ـنــن وخ ــوف
وتخويف وغيرها ـ صادقة وحقيقية
في نقل ما جرى.
* «ن ــارسـ ـي ــس» 20:30 :م ـس ــاء ح ـتــى 26
شباط (فبراير) ـ ـ «مسرح مونو» (األشرفية
ـ بيروت) ـ لالستعالم01/421870 :

مايا سبعلي ووليد جابر في العرض (كريس غفري)

