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ثقافة وناس

مدرسة
والحرية
المواطنة
ّ
بيار أبي صعب
ّ
كلما عاد روجيه ّ
عساف إلى املسرح،
ّ ً
مخرجًا أو ممثال ،أو االثنني معًا ،كانت
العودة حدثًا ّ
بحد ذاتها ،ومناسبة
ّ
لالحتفال .نحتفل ،حتى قبل أن نشاهد
العمل ،واملعروف ّأن األعمال ّ
الفنية التي
ُ َ
ّ
بإمكانيات
تنتج اليوم في مدينة كبيروت،
املدينة ومع ناسها ،عرضة لكل املخاطر
واألنواء والرياح .الفكرة هي أن ّ
تخيم على
ّ
«الولي
مسرحنا قامة هذا «القديس» ،أو
الصالح» ،مؤسس «مسرح الحكواتي» ،وقد
ً
ازداد جالال وتعبًا مع السنوات .الفكرة أن
ّ
صناع العصر الذهبي لبيروت ،لم يغيبوا
ّ
كلهم ،أو يصمتوا ،أو يستسلموا ،أو ينقلبوا
على تاريخنا وذاكرتنا .نذهب الليلة إلى
ّ
«الطيونة» ونحن ّنقول ألنفسنا إن الدنيا
بألف خير ،رغم كل شيء .إن األشياء ّما
زالت ممكنة في هذا الزمن العقيم ،املشلع.
إن القيم التي كافح الرسائها روجيه منذ
عقود ّ
عدة ،مع حفنة من النساء والرجال،
ما زالت راهنة ،ويمكن أن نتشاركها
مع أهل الحاضرة… وإن املشروع الذي
منحه عمره هذا املثقف العضوي اآلتي
ّ
الفرنكوفونية ـ ـ تركة االستعمار ـ ـ إلى
من
قلب العروبة واالسالم ،ومعارك التحرر،
ّ
الجمعية ،هذا
واإلنتماء إلى الناس وذاكرتهم
ً
املشروع ما زال قابال لالستمرار والتجدد
واالنتقال إلى األجيال الجديدة.
الرهان األساس لدى روجيه
هذا هو ّ
ّ
عساف ،ولعله يختصر كل مسيرته
ّ
ّ
املسرحية .في اعتقادنا أن الجماليات،
والتقنيات ،واألساليب واملدراس ،واملشاغل
ّ
ّ
ّ
والدرامية ،تأتي بعد ذلك.
واالدائية
الثقافية
املسرح هنا مدرسة املواطنة ،ومختبر
ملستقبل نهضوي ،وبلد على مقاس أهله.
املسرح ّ
العسافي مكان «لقاء» املمثلني
واملمثالت ،القادمني من كل الجهات
والشرائح ،ليتبادلوا األحالم واألوجاع
واملشاغل ،ليحفروا معًا في الالوعي أو
في الحاضر وأسئلته ،ويفكروا وينفعلوا
ويبدعوا ،ليستعيدوا ذواتهم الحقيقية
ّ
املغيبة في مدينة السماسرة والقتلة
والخراب العظيم .كل السر في طريقة
عمل روجيه مع ممثليه وممثالته .في ما
يقترحه عليهم ويطلبه منهم .الفن هنا
لم يعد سلعة واستعراضًا ،وال تجربة
«مج ّ
ّ
ابداعية ّ
انية» ،وال خطابًا أسلوبيًا
وتسويقيًا ستتنافس عليه مهرجانات
الرجل األبيض… الفن مشروع والدة
جديدة .واملسرح ّ
العسافي أيضًا ،هو
ّ
ّ
أرضية التماس والتفاعل بني صناع العمل
وجمهوره :هؤالء الرجال والنساء اآلتون
للبحث عن ذواتهم ،واستعادة صوتهم
َ
املصادرّ ،
وهوياتهم املهدورة .من تلك
ّ
املسرحية!
العالقة تولد روح
كل هذا سنجده الليلة في «طروادة»،
ّ
تجربة روجيه عساف الجديدة ،مع باقة ّ
من املمثلني واملمثالت الشباب .غرف املعلم
من معني املسرح االغريقي ،هو املنكب منذ
سنوات على اعادة قراءة تاريخ املسرح
ّ
العاملي ،على طريقته كفنان القطيعة مع
ّ
التحليلية
األنماط املهيمنة ،ومن زاويته
ّ
النقدية (صدرت أجزاء من موسوعته
ّ
ّ
بالعربية عن «دار اآلداب» ،والجزء األول
ّ
بالفرنسية عن .)L’Orient des livres
ليطلع بنص لبناني في الصميم ،وعربي
بامتياز .فلنذهب مع حصار طروادة
«حتى نهايات العواصم» كما كتب محمود
درويش في «أحمد الزعتر» .املسرح مع
ّ
والحرية.
روجيه ،مدرسة املواطنة

فنون مشهدية

«حرب طروادة» تنطلق الليلة في «دوار الشمس»

روجيه عساف الشاهد الملك
في «دوار الشمس» ،يستكمل
مسيرته التي بدأها قبل نصف
قرن .مسرح «ملتزم» يقوم
على الذاكرة واالنشغاالت
واالهتمامات الجماعية ،ذو
متأصلة في التربة
جذور ّ
المحلية ،وحامل لقضية إنسانية.
قدم أداء استثنائيًا في
بعدما ّ
«الملك لير» العام الماضي،
وكتابة
يوقع هذه المرة إخراجًا
ً
ّ
مسرحية «حرب طروادة» التي
نشاهدها بدءًا من الليلة .يعود
عساف إلى إحدى أشهر الحروب
في التاريخ ،كما لو أننا أمام جسر
ممتد وموصول براهننا العربي:
حرب عرقية ودينية وثقافية،
نزاع سياسي اقتصادي ،مدينة
مدمرة ،خسائر في صفوف
ّ
مهجر...
شعب
المدنيين،
ّ
عبدالرحمن جاسم
هو ليس مخرجًا .ال ّ
يعرف عن نفسه
ً
وآخ ـ ـرًا» ،هكذا
كــذلــك« :أن ــا ممثل أوال ِ
يقول حال جلوسك معه ،ناهيك بأنه
ب ـح ـســب تــوص ـي ـفــه «م ـم ـث ــل ش ــاط ــر».
إنـ ـه ــا ال ـف ـك ــرة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ــراه ــا
فــي مختلف أع ـمــالــه ،حـتــى تـلــك التي
ك ـت ـب ـهــا وأخ ــرجـ ـه ــا (تـ ـف ــوق األرب ـع ــن
ً
عـ ـم ــا) .املـ ـس ــرح ل ـيــس ف ـنــا ف ـقــط عند
روجيه عساف ( .)1941إنه الكثير من
اإلخـ ــاص واالن ــدف ــاع وف ــوق كــل هــذا:
إظهار وتمظهر للقضية املركزية التي
يؤمن بها.
ـات ق ـص ـي ــرة أن
ك ـي ــف ي ـم ـكــن ل ـص ـف ـح ـ ٍ
تختصر مالمح تجربة روجيه عساف
الـ ـع ــائ ــد ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام ع ـب ــر م ـســرح ـيــة
ج ــدي ــدة ه ــي «حـ ـ ــرب ط ـ ـ ـ ــروادة» ال ـتــي
تـنـطـلــق الـلـيـلــة ف ــي «دوار الـشـمــس»؟
م ــن ش ــاه ــده ق ـبــل مـ ـ ّـدة ف ــي أدائ ـ ــه دور
«امل ـل ــك ل ـي ــر» (األخـ ـب ــار )2016/12/3
ـوع مــن «امل ــؤدي ــن»،
ي ــدرك تـمــامــا أي ن ـ ٍ
ـوع مــن «أس ــات ــذة امل ـســرح» هــو.
وأي ن ـ ٍ
اليساري الجميل ،الذي حمل السالح

آن ،ال ــذي أخــذ
يــومــا ول ــم يـحـمـلــه ف ــي ٍ
أفكاره الطليعية إلى الخشبة مدفوعًا
ب ـق ـض ـيــة ورؤي ـ ـ ــة ع ــن مـ ـس ــرح شـعـبــي
ملتصق بالناس وذاكرتهم الجمعية،
اس ـت ـث ـمــر س ـن ــن ع ـم ــره ال ـط ــوي ـل ــة فــي
امل ـس ــرح ،ق ـ ّـدم «ل ـي ـرًا» يـخـتـلــف ع ــن أي
ملك قد شاهدناه من قبل .في اإلطــار
ٍ
عينه ،قـ ّـدم عــاملــا يشبهه هــو أكـثــر من
ّ
أي شخص آخر؛ حتى إن كل َمن تابع
مسرحيات شكسبير ،يــدرك تمامًا أن
«املـلــك» (ولـيــس لير هــذه املــرة) أعطى
ـ كممثل ـ بطريقةٍ يصعب ال تقليدها
فحسب ،بل تكرارها أيضًا.
لـ ـ ــم يـ ـحـ ـص ــل روج ـ ـ ـيـ ـ ــه عـ ـ ـ ّـسـ ـ ــاف ع ـلــى
الــدك ـتــوراه فــي امل ـســرح ،لكنه صنعه،
ّ
علمه أكاديميًاّ ،
كونه كما يحب .وفوق
كــل ه ــذا ،استطاع ربـمــا للمرة األولــى
في املسرح اللبناني (والعربي عمومًا)
أن ي ـخ ـل ــق م ـس ــرح ــا ع ــرب ـي ــا طـلـيـعـيــا
ّ
يتحدث عنهم
يقارب فئات املجتمع،
وحــول ـهــم :مــازجــا بــن لـغــة شكسبير
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواري الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،م ــوس ـي ـق ــى
الصالونات والغناء الشعبي الحميم
والعفوي ،املنطق التجريبي البسيط
والحرفة املسرحية العالية.
امل ـم ـث ــل املـ ـس ــرح ـ ًـي ال ـ ـ ــذي دخ ـ ــل عــالــم
الـتـمـثـيــل ه ــواي ــة ،ل ــم ي ـكــن ي ـتــوقــع أن
يصبح إحدى عالمات املسرح الحديث
في العالم العربي ،هو الذي دخل هذا
العالم الجديد عليه على حد تعبيره
وه ـ ــو ال ي ـ ـ ــزال ح ــدث ــا (ف ـ ــي ال ـســاب ـعــة
مــن ع ـمــره لـلـمــرة األولـ ــى عـلــى مسرح
املدرسة) .كانت التجارب املسرحية في
لبنان ـ كما الصنعة ـ في خمسينيات
ً
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي م ـ ـحـ ــدودة ،أو ت ــؤدى
باللغة الفرنسية ،بمعنى آخر :لم تكن
هـنــاك تـجــارب عربية الـبـتــة .هنا كان
عساف أمام قضيةٍ أشد تعقيدًا ،ليس
كـيــف نـخـلــق مـســرحــا ًعــربـيــا ًفحسب،
بــل كيف نخلق تـجــربــة عــربـيــة تشبه
الناس ،تشبه من نتحدث عنهم ،ومن
َّ
نمثلهم ،خصوصًا أن املسرح يجب أن
يكون «شبيهًا» بالناس وبقضاياهم؟
عساف يؤكد دائمًا بأن القضية عنده
أهم من املسرح ،حتى إنه في لحظةٍ ما
ترك املسرح (ألكثر من خمس سنوات
كاملة) ليراكم ويمارس عمله «الثوري
 ال ـث ـق ــاف ــي» ال ـع ـض ــوي ب ــن الـ ـن ــاس،فغادر إلــى األردن في فتر ٍة مــا ،وعمل
فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــع ال ـن ــاس
وبينهم.

مسرحيًا قــارب التجريب ،هو الــذي ال
يخاف أبدًا أن ّ
يجرب الجديد (األخبار
 .)2014/2/13لـ ــم ي ـك ــن كــاس ـي ـك ـيــا
مـنــذ ال ـبــدايــة ،فكيف يمكن أن يصير
هـ ـك ــذا اآلن؟ اخ ـ ـتـ ــرع فـ ــي لـ ـحـ ـظ ــةٍ مــا
م ـس ــرح ــه ال ـ ـخـ ــاص ،ل ـغ ـتــه امل ـســرح ـيــة
الخاصة ،طريقته في تقديم املمثلني
وح ــرك ـت ـه ــم .ه ــو إذًا ي ـع ـشــق امل ـس ــرح
بـطــريـقـتــه ،بــأسـلــوبــه ال ـخ ــاص .لــذلــك،
ل ــم ي ـك ــن غ ــري ـب ــا الـ ـي ــوم ع ـلــى صــاحــب
«ال ـج ــرس» و«آخ يــا بـلــدنــا» و«حـبــس
الــرمــل»« ،املغنية الصلعاء» ،أن يعود
إلـ ــى املـ ـس ــرح ال ـل ـب ـنــانــي/ال ـعــربــي من
خ ــال «ح ــرب ط ـ ــروادة» الـتــي تحاكي
الحرب االغريقية الشهيرة .لكن ملاذا
اخ ـتــارهــا امل ـخ ــرج امل ـســرحــي الـكـبـيــر؟
«ب ـع ــد ان ـت ـهــاء مـســرحـيــة «امل ـل ــك لـيــر»
(م ــع املـخــرجــة سـحــر ع ـس ــاف) ،طلبوا
مني تنظيم ورشــة تدريبية (Master
 ،)Classف ــوافـ ـق ــت .ق ـل ــت ل ـه ــم بــأن ـنــا
سـنـقــدم مـســرحــا يــونــانـيــا (تــراجـيــديــا
ي ــون ــان ـي ــة) ،ف ــواف ـق ــوا وق ــررن ــا ال ـق ـيــام
بهذه املغامرة» .طبعًا املسرحية ليس
لديها ممول ،يؤكد عساف« :قررنا أن

نـقــدم املـســرحـيــة ولــو مــن دون مـمــول.
نسدد تكاليفها مــن مــردودهــا ،ثــم إن
انـتــاجـهــا لــم يـكــن مـكـلـفــا» ً .ب ــدأ العمل
على «حرب طــروادة» بداية منذ شهر
أيلول (سبتمبر) الفائت ،وهي عبارة
عــن م ــزج لـثــاث مـســرحـيــات إغريقية
م ـعــروفــة («إف ـي ـج ـي ـن ـيــا ف ــي أول ـي ــس»،
«ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرواديـ ـ ـ ــات» و«أج ـ ــامـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــون»)
تتناول الحرب اإلغريقية -الطروادية
م ـن ــذ ب ــداي ــات ـه ــا ح ـت ــى ن ـه ــاي ــات ـه ــا .إذ
ت ـن ـحــى امل ـس ــرح ـي ــة (كـ ـت ــاب ــة وإخـ ـ ــراج
روج ـي ــه ع ـســاف ـ ـ أداء مــاريـلـيــز ع ــاد،
نزهة حرب ،سهى نادر ،ضنا مخايل،
بشارة عطا الله ،فاطمة األحمد ،سني
عبد الباقي ،هــادي دعيبس ،جوزيف
زيـتــونــي ،باسل مــاضــي ،عبد الرحيم
ال ـعــوجــي ،أح ـمــد غـ ــزال) لـلـحــديــث عن
اختطاف امللكة األسبارطية هيلني من
قبل أمـيـ ٍـر ط ــروادي ،مما أشـعــل حربًا
تنتهي على ع ــادة الــدرامــا اإلغريقية
بقتل معظم األبـطــال وتشريدهم .هل
هناك رســالــة ّ
خفية خلف املسرحية؟
بــال ـتــأك ـيــد ه ـن ــاك رس ــال ــة ،ف ـمــن ي ــدرك
ّ
أسـلــوب عـســاف فــي الـعـمــل ،يـعــرف أن

شوشو ...تجربة على حدة

القانون ختم وبرنيطة

يشير ّ
عساف إلــى َّأن مسرح «شــوشــو» (الفنان اللبناني حسن عالء
ٌ
ٌ
الدين  )1975-1939كان مختلفًا عن غيره .مسرح قائم بحد ذاته على
أحــد مؤسسي املسرح الوطني الشعبي ورواده .يــوم قــررا العمل معًا
(أي روجيه وحسن عالء الدين) ،حدث اللقاء بني عقليتني مختلفتني.
أصر عساف على أن يضيف إلى العمل (آخ يا بلدنا) نظرته الخاصة
وتقنياته .كانت «آخ يــا بلدنا» مــأخــوذة عــن مسرحية «أوب ــرا القروش
األربعة» لبريخت ،الذي بدوره أخذها عن مسرحية «أوبرا الشحاذين»
لجون غابي« .كــان شوشو معتادًا تقنيًا على العمل وحيدًا ،أنا غيرت
هذا الشيء ،من خالل إيجاد فرقة تعمل حوله .أنتجت هذه املسرحية
مجموعة من النجوم املحليني مثل أحمد الزين وزياد مكوك وغيرهما».
ّ
شخص دوره وأهميته
يقول عساف مشيرًا إلى أنه يتعمد أن يعطي كل
ٍ
ً
محاوال خلق عالقات بينهم كشخصيات« .في البداية ،لم تعجب هذه
التغييرات شوشو ،ولم يتعود عليها بسهولة ،لكنه سرعان ما اندمج
بها ،وأحبني كثيرًا وأحببته ،وظلت العالقة جيدة جدًا معه حني قدمنا
ً
الحقًا مسرحية «خيمة كراكوز» ( )1974وصــوال حتى وفاته» .يؤكد
ّ
عـســاف« :لكن أكثر مــا يمكن تــذكــره عــن شوشو أنــه كــان يبكي حال
انتهاء العرض ،كان يبكي كثيرًا ،كان يعيش في املسرح ،كان املسرح
دواءه وحياته».

في عــام  ،1972تــرك روجيه عساف املسرح لينخرط مــرة أخــرى في
العمل الشعبي املقاوم .يومها ألح عليه أهل قرية عيناتا الجنوبية التي
معهم .حــاول إقناعهم بالعدول ،لكنهم
كــان فيها أن ينجز مسرحية
ً
كانوا مصممني .كانت خطته بسيطة :أن يتركهم يحكون له حكاياتهم
ّ
فيحولها إلى مسرحية .هذا ما حدث« .قلت لهم بأنني لن
وقصصهم،
أنتج املسرحية ،بل أنتم من سيفعل ،فكانت إجابتهم بأنهم ال يعرفون،
فقلت لهم إنكم أنتم من يعرف ،أنا فقط سأدير العمل ،وأنتم ستبدعون.
استغرقت الفكرة سنتني من التنفيذ .أخــذوا يــروون لي قصصًا عن
وماضيهم».
حياتهم ً
كــانــوا ه ــواة لكنهم كــانــوا يجيدون املـســرح بالفطرة ـ ـ يـقــول عساف
ـ ـ يــروون قصصًا عن الجنوب والقصف وبيوتهم ّ
املدمرة ،والفساد
املستشري .في البداية ،كانت الفكرة أن تشارك في املسرحية مجموعة
من املمثلني املسرحيني أو ممن لديهم خبرة في املسرح (من سكان
ّ
القصص
املنطقة) ،لكن ســرعــان مــا أحــب «كــتــاب» املسرحية ورواة ً
فيها التمثيل ،فــأدوا األدوار بأنفسهم وكانت التجربة جميلة .هذه
كــانــت حكاية «الـقــانــون ختم وبــرنـيـطــة» .كــانــت هــذه املسرحية «من
ّ
أجمل األعمال في حياتي كلها ،كما إنها كانت الشرارة التي ألهمت
أعمالي الالحقة».

