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ثقافة وناس
نقد

فنون مشهدية

كريم الرحباني:
طفولة ونزوح وعنف
علي وجيه
طفولة ضائعة ّ
جراء الحرب .نزوح السوري إلى
لبنان ،وتأثيره على أهل البلد .التباس النفس
الـبـشـ ّ
ـريــة فــي ص ــراع بــن ال ــواج ــب واملـصـلـحــة،
وب ــن ّ
االدع ـ ــاء ّوالـحـقـيـقــة .ان ـقــاب ص ــادم نحو
عنف غير متوقع .سمات مشتركة في سينما
كــريــم الــرحـبــانــي ،مــن خــال تيمات «االنـتـقــام»
و«الشعور بالذنب» و«الطفولة والنضج» ،في
ثالثة روائـيــات قصيرة« :هــل تحققت من زيت
سيارتك؟» ( 2013ـ ـ  8د ،).و«ومع روحك» (2014
ـ ـ  18د –  20مـهــرجــانــا 10 ،جــوائــز) ،و«شـحــن»
ّ
الخاصة
( 2017ـ  20د - .جائزة لجنة التحكيم
ف ــي م ـســاب ـقــة «س ـي ـن ـمــا ال ـغ ــد ال ــدول ـي ــة لــأفــام
القصيرة» فــي «مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي»  ،2017أفضل فيلم قصير في «مهرجان
روت ـ ـ ـ ـ ــردام ل ـل ـف ـي ـلــم الـ ـع ــرب ــي»  ،2017ج ــائ ــزت ــا
«األج ـن ـحــة الــذه ـبـ ّـيــة» ألف ـضــل إخـ ــراج وأفـضــل
سيناريو في «مهرجان آيندهوفن السينمائي»
 ،2017أفضل «فيلم قصير صادم» في مهرجان
 Tournai Ramdamفي بلجيكا .)2018
السينمائي الشاب ( )1992أحــد أسماء الجيل
ال ـث ــال ــث م ــن ال ـعــائ ـلــة ال ـف ـنـ ّـيــة ال ـعــري ـقــة (حـفـيــد
م ـن ـص ــور ال ــرح ـب ــان ــي ،واالب ـ ــن األصـ ـغ ــر لـغــدي
الــرح ـبــانــي ،ال ــذي شــاركــه سـيـنــاريــو «ش ـحــن»،
ّ
ولعب أحد أدواره) .غير أن كريم ينجح في رسم
ّ
مساره الخاص ،بعيدًا عن توقعات موسيقية
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال .ي ـت ـخ ـ ّـرج م ــن م ـع ـهــد ال ـع ـلــوم
السمعية الـبـصـ ّ
ـريــة والسينمائية فــي جامعة
الـقـ ّـديــس يــوســف ( )IESAVع ــام  .2014يظهر
ً
ممثال في عدد من األفالم واملسرحيات وحتى
اإلع ــان ــات .فــي بــاكــورتــه Have You Checked
 ّ ،?Your Oilيقتبس روايــة «انتقام» لصامويل
ّ
طالبي
بــاس ،مبشرًا بمسيرة واع ــدة .شريط
ّطموح ال يخلو من ارتباك التجربة األولــى ،إال
أن ــه يلفت االن ـت ـبــاه ،وي ـجــول مـهــرجــانــات ع ـ ّـدة.
ّ
التخرج «ومع
التعريف الحقيقي يأتي مع فيلم
روح ـ ــك» .طـفــل سـ ـ ّ
ـوري (ع ـبــد ال ـه ــادي عـ ّـســاف)
هارب من الحرب ،يعيش في دير هــادئ ،تحت
ّ ّ
يغير كل
رعاية رهبان ودودين .حادث مباغت
ّ
ش ــيء .يخلق صــراعــا نفسيًا صـعـبــا .يـقــول إن
الجانب املظلم مــن اإلنـســان قــابــل للبروز عند
ّ
ّ
أي ف ــرد .يثبت أن الـهــرب مــن الـعـنــف ،ال يعني
ع ــدم مــاقــاتــه فــي آخ ــر م ـكــان مـتــوقــع لــوقــوعــه.
ّ
التحوالت
شريط جريء الطرح والتناول .قاتم
على بساطته .ذكـ ّـي فــي اللعب على تلميحات
ّ
حساسة ،من دون استفزاز.
ّ
ع ـب ــد ال ـ ـهـ ــادي ًع ــس ــاف أحـ ــد ض ـح ــاي ــا الـ ـن ــزوح
كريم في شوارع بيروت
السوري حقيقة .التقاه ّ
منذ س ـنـ ّـوات ،ليكتشف أن ــه معيل أســرتــه رغم
صغر سنه .هذا سيكون انطالقة تكرار التعاون
ـاس ،للتأكيد عـلــى نقل
فــي «ش ـحــن» .ع ـنــوان ق ـ ٍ
مشهد من فيلم «شحن»
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الـ ـن ــازح ــن ك ــال ـب ـض ــائ ــع املـ ـ ـج ـ ـ ّـردة مـ ــن ال ـقـيـمــة
اإلنسانية .هكذا ،يجد الطفل ّ
ّ
وجده (سعد الدين
أمتعة،
مخلالتي) نفسيهما تائهني بال مأوى ّأو ّ
بعد هــرب الـســائــق .مــن حسن الحظ أن ممثلة
شـ ّ
ـابــة (سينتيا خليفة) تتوقف ملساعدتهما.
ّ
تقلهما إلــى بـيــروت .تمنحهما مكانًا لإلقامة،
ريـثـمــا تنتهي مــن تـصــويــر عـمــل فــي الـجـنــوب.
هـنــا ،تـبــدأ معاناة جــديــدة فــي سعي «عـبــودة»
لتأمني دواء ّ
ّ
(تخبط
لجده املصاب بالزهايمر
اللهجة بني السوري واللبناني والفلسطيني
يبدو مستغربًا) .الصغير مسؤول عن الكبير
في هذا الوضع الصعب ،وليس العكس .ما إن
ّ
تطل طفولته برأسها للحظات ،حتى تقمعها
وط ــأة ال ــواق ــع .يـخــرج إل ــى لـيــل ب ـيــروت الــزاخــر
بالحياة والسهر والــوحـشــة والـتـسـ ّـول فــي آن.
ّ
اللبنانية املعقدة فــي التعامل
يختبر الحالة

واحد من شباب
ّ
اللبنانية الواعدين
السينما
ّ
متأصلة.
مع أمثاله .تعاطف صادق .شوفينية
ّادعــاء وزيــف واستعراض في املساعدة .عسف
ملتبس ،قد يتحقق
حتى من نازح آخر .مزيج ّ
فــي شخص واح ــد ،مثل املمثلة الطامحة إلى
ّ
والليل،
والنجومية .ما بني تيه النهار
الشهرة
ً
تـتـحـ ّـرى كــامـيــرا راش ـيــل نــوجــا ّ وجــوهــا وأزق ــة
وط ـبــائــع وه ــواج ــس قـلــق وت ــرق ــب ،ف ــي تـعــاون
ـان مــع كريم بعد «ومــع روح ــك» .ميالنكوليا
ثـ ٍ
ّ
مـتـصــاعــدة ،ت ـعــززهــا ضــربــات عـمــر الرحباني
ّ
على البيانو .نهاية صاعقة ،تثبت أن ًالطفولة
أكثر ما يدفع الثمن في الحروب ،تاركة سوريا
ّ
املريضة أمام مصير معلق.
ّ ّ
كريم الرحباني يحب تقلبات الصدفة .ليس
ـاري ـس ـت ـي ــا ك ـم ــا تـ ـن ـ ّـص ال ـق ــاع ــدة
ض ـع ـف ــا س ـي ـن ـ ّ
ً
الشائعة ،بل ألنها الحياة .الحوادث تقع فجأة،
مــن دون تـخـطـيــط أو ت ـبــريــر .الـفـيـلــم القصير
ً
يـحـتـمــل ح ـل ــوال ك ـه ــذه .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،هو
ّ
ّ
بتحوالت مقصودة من
مدعو إلى تفكير أكبر
داخل البنية في القادم .أيضًا ،تغلب البساطة
على أسلوبيته ،إذ ال يمانع اللجوء إلى كثرة
الـتـقـطـيــع ف ــي ب ـعــض امل ـش ــاه ــد .م ــع تـحـضـيــره
الهادئ ّ
ّ
األسلوبية
تصبح
ألول روائي طويل،
ً
ً
ّ
األك ـث ــر ت ـعــم ـدًا ض ـ ــرورة وح ــاج ــة ،ف ــي مـسـيــرة
ّ
اللبنانية الواعدين
واحد من شباب السينما
بالكثير.

ّ
«طرة نقشة» مجددًا على الخشبة

كميل سالمة
يمسرح الفروقات الجندرية

عبدالرحمن جاسم
يعود «الحائك املسرحي» إلــى الخشبة .الكاتب
وامل ـخــرج كميل ســامــة امل ـعــروف بـقــدرتــه على
رســم التفاصيل والــدخــول فــي أعـمــاقـهــا ،حتى
ّ
لتبدو أعماله أشـبــه بالسجاد العجمي املعتق،
يـقــدم «ط ـ ّـرة نـقـشــة» اب ـتــداء مــن الـغــد فــي «دوار
ّ
ال ـش ـمــس» .عـلـمــا أن ــه سـبــق أن ق ـ ّـدم املـســرحـيــة
مرتني قبل قرابة ثالثني عامًا (في األعوام 1985
ّ
يصر على عدم إجراء أي تغيير
ثم  ،)1987لكنه
ُ
ّ
عليها اليوم ،إذ «ملاذا أغير فيها إذا كنت مقتنعًا
بما كتبته؟».
لكن مل ــاذا «ط ــرة نـقـشــة»؟ يـبــادرنــا بـســؤال على
سؤالنا« :اذا سمعت طرة نقشة ،مــاذا تعني لك
ً
هذه العبارة؟ االحتماالت .وكم احتماال؟ اثنان.
واالحـتـمــاالن من أيــن يأتيان؟ من شــيء واحــد.
هذه ،كما يقولون ،وجهان لعملة واحدة .إما هذا
االحتمال أو ذاك .وفي الحالتني إما تكون سعيدًا
أو تعيسًا» .يوضح سالمة ّأن العرض كوميديا
اج ـت ـمــاع ـيــة ي ـحــاكــي األط ـ ــر ال ـعــائ ـل ـيــة بشكلها
األب ـس ــط« :ل ــن نـكـشــف س ـرًا إن قـلـنــا إن الـطــرة
والنقشة هما الصبي والبنت في العائلة .عندما
يأتيان ،يستقبالن بطرق مختلفة .إنها قصة
الصبي والبنت في مجتمعنا» .بنيت املسرحية
ع ـلــى ثـ ــاث ل ــوح ــات ت ـب ــدأ م ــن امل ــراح ــل األولـ ــى
للوجود البشري« :هي عبارة عن ثالث لوحات
تبدأ بالطرد من الجنة والساللة التي نتجت عن
ذلك :إما صبي وإما بنت .هي ليست عميقة بل
ّ
قصة مبسطة سيشعر كل من يشاهدها أنه مر
بأشياء مشابهة في حياته» .يؤكد سالمة أنه
ٍ
«لم أحضر القصة من كوكب آخر ،بل من الواقع
املعاش».
ّ
م ــاذا عــن املـمـثـلــن؟ فــضــل ســامــة الـتـعــاون مع
سبعة وجوه جديدة (ايلي نجيم ،عبير الصياح،
س ـ ــارا عـ ـب ــدو ،ط ــون ــي ف ـ ــرح ،غ ـنــى مـ ـن ــذر ،روى
حسامي إضافة إلى ابنه كارل سالمة) بحسب
ح ــاج ــة ال ـع ـمــل .ي ــوض ــح« :هـ ــذا ال ـع ــرض يـحـتــاج
إل ــى عنصر شـبــابــي يستطيع تـحـ ّـمــل الضغط
الكبير وسرعة الحركة والقفز وتبديل املالبس.
نجوم أصبحوا
يحتاج ألعمار أصغر سنًا من
ٍ
ّ
يـصــنـفــون كـمـخـضــرمــن ال ـي ــوم» .هـنــا يحضر
ال ـســؤال عــن كيفية اخـتـيــار ه ــؤالء األشـخــاص،
خـصــوصــا ّأن ســامــة ت ــرك الـتـعـلـيــم مـنــذ عــام
 .2005يجيب« :هــم بغالبيتهم تخرجوا حديثًا

وق ــد ذه ـبــت إل ــى كـلـيــاتـهــم وش ــاه ــدت مـشــاريــع
ً
تـخــرجـهــم ،ف ـضــا ع ــن أن ــي ســألــت أســاتــذتـهــم
عنهم» .في اإلطار عينه ،ينفي أنه أجرى تجربة
«كــاسـتـيـنــغ» ألب ـطــالــه ،مضيفًا «اع ـت ـمــدت على
ذاك ــرت ــي وثـقـتــي ببعض اآلراء .ال أسـتـطـيــع أن
أحضر شخصًا وأرى قدراته في وقت قصير.
هـنــا هــو ال يستطيع أن يـقــدم أفـضــل مــا لــديــه.
أنا ال أؤمن بتجربة األداء في املسرح ،بل أؤمن
بها فــي السينما .نحن فــي بلد صغير ،فأنت
ت ـعــرف املـمـثـلــن وت ـخ ـتــار األن ـس ــب م ـن ـهــم ،وإال
عليك مشاهدة مسرحيات وعروض لشباب في
الجامعات واالمـتـحــانــات أكـثــر لتختار» .وحــده
أدون خــوري ( 35عامًا)عمل سابقًا مــع كميل
سالمة في مسرحيتي «إنجازات حياة» و«كيف
هالتمثيل معك» .هنا يرتسم سؤال آخر :أليس
الـعـمــل مــع ثمانية أش ـخــاص عـلــى امل ـســرح أم ـرًا
شاقًا ومرهقًا هذه األيــام؟ يجيب سالمة« :اآلن
فــي مــوســم املــونــودرامــا أج ــل ،لكن فــي السابق
كنا معتادين على ذلك .األمر يعتمد على النص
امل ـك ـت ــوب .ه ــذه امل ـســرح ـيــة ق ــدم ــت ســاب ـقــا عــام
 1985وعام  .1987بعد  30سنة ،قررت أن أعيد
تقديمها .لــم أطرحها كــإعــادة .اعتبر أنــك تريد
ً
أن تـقــدم عـمــا مــن امل ـســرح األوروب ـ ــي مــن عــام
 1949أعيد كثيرًا ،فلماذا ال نستعني بنص من
نجحت ،فتكون
نصوصنا ونعيد تقديمه؟ إن
ّ
قد توفقت ،وإن وجدت أن الزمن تخطاه ،فتكون
ق ــد خ ـس ــرت» .إذًا ت ـطــرح «ط ــرة نـقـشــة» أسئلة
كثيرة ،فهل هي مراكمة على نجاحات سابقة
لكميل سالمة في عالم املـســرح؟ يجيب« :كال،
هــي تختلف عــن املسرحية السابقة .ف ـ «كلكن
ســوا» كانت بشخصيات واضـحــة ،و«انـجــازات
حـيــاة» أيـضــا تختلف .قــد تتصل بالشكل مع
«انجازات حياة» ،فهذا الشكل هو املسرح الذي
أح ـب ــه .ه ـن ــاك ثـ ــاث ل ــوح ــات عـمـلــت عـلـيـهــا مع
املمثلني؛ كل لوحة فيها حوالى عشرين مشهدًا
تتداخل لتصبح مسرحية مكتملة .هناك لعب
أمام الستارة وخلف الستارة وباإلضاءة» .يذكر
أن أغنيات املسرحية ّ
لحنها غابريال يمني ومن
كلمات سالمة ،وقــد تمت إعــادة تسجيلها من
جديد.
* ّ
«طرة نقشة» :بدءًا من الغد حتى أول نيسان
(أبــريــل) ـ ـ مسرح «دوار الشمس» (الطيونة) ـ
لالستعالم01/381290 :

