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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون تشكيلية

ّ
لكن
قبل عقدين من الزمن ،خاض غمار التجربة التشكيلية على الورق أو القماشّ .
معرضه الجديد  Birdmanفي «غاليري أجيال» ،ينبئ بوالدة جديدة .والدة نحات يشكل
باألبعاد الثالثة عوالم طيوره الفريدة والحرة

خوام...
سمعان
ّ
«الرجل العصفور» مبشرًا باألمل
نيكول يونس
ط ـ ـي ـ ــور ُع ـ ـج ـ ـنـ ــت م ـ ــن ح ـ ــري ـ ــة وأم ـ ـ ـ ــل،
وانتماء إنساني صارخ للطبيعة األم.
ٍ
استراحت اليوم تحت سقف «غاليري
أج ـيــال» ،محطة انتقالية بــن رحــات
ال ـط ـيــر الــام ـت ـنــاه ـيــة .ط ـي ــور سـمـعــان
خوام أعلنت بيانها ،ثارت ،وطارت من
حــدود املساحة املسطحة إلى الفضاء
ٌ
متمرد على
الثالثي األبعاد .فعاجنها
تحمل
ال
إذن
كــل عــرف وتقليد ،كيف
ً
ه ــذه الـطـيــور رســائـلــه ل ـل ـكــون ...حــريــة
ً
وأمال؟!
ليس سمعان مــن الفنانني املبتدئني،
ب ـ ــل مـ ـم ــن خ ـ ــاض ـ ــوا غ ـ ـمـ ــار ال ـت ـج ــرب ــة
التشكيلية منذ عقدين من الزمنّ ،
صابًا
كــامــل عــاطـفـتــه ف ــي كــائ ـنــاتــه ال ـطــائــرة
على الورق أو القماش وغيرهما .ولكن
مـعــرضــه الـجــديــد  Birdmanأظـهــر لنا
سـمـعــان خ ــوام جــدي ـدًا .سـمـعــان خــوام
ّ
النحات الــذي يشكل باالبعاد الثالثة
عوالم طيوره الفريدة والحرة.

يعزو تكوين هذه األعمال الفنية
إلى رغبته بعدم رمي النفايات
ه ـنــا تـسـتـحـضــر ال ــذاك ــرة الـبـصــريــة،
ب ـع ـضــا م ــن ط ـي ــور م ــات ـي ــس ،ورمـ ــوز
م ـي ــرو ...وحـتــى بـعــض أع ـمــال كــادلــر،
فاملشهد إبــداعــي ومــدهــش بامتياز.
َم ــن ك ــان ل ـي ـصـ ّـدق أن ه ــذه الـكــائـنــات
الـ ـت ــي ك ــان ــت بـ ــاألمـ ــس غـ ــارقـ ــة تـحــت
س ـطــح ال ـل ــوح ــة ،س ـت ـط ـيــر؟! ح ــرة في
ال ـف ـض ــاء ال ـط ـل ــق ،ت ًـحــط ال ــرح ــال في
مسارح الفن ،رسالة من مواطن فنان
أراد أن ينقذ وطنه من ذاته وبذاته...
أن ي ـتــرجــم شـغـفــه بــال ـكــون واألرض
التي تحمله والكائنات التي تتشارك
معه الــدنـيــا ،إلــى فــن خــالــص ،هــادف.
ولـ ـي ــس ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـت ـق ـن ـي ـ ًـة ،بــل
عبر سبر غــور أكـثــرهــا صـعــوبــة ،أي

من المعرض

التشكيل الثالثي األبعاد! ً
ي ـع ـيــد س ـم ـع ــان خ ـ ــوام بـ ــدايـ ــة تـكــويــن
هــذه األعـمــال الفنية إلــى رغبته بعدم
رمـ ــي ال ـن ـف ــاي ــات ،خ ــاص ــة ب ـع ــد تـفــاقــم
األزم ـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــع عـ ــدم ال ـت ــدويــر
وال ـف ــرز ،ثــم تــراكــم الـنـفــايــات مــن دون
حلول مباشرة .بقرار صادق وجذري،
ق ـ ّـرر أن ال ي ـتــرك ّأي أث ــر ل ـل ـمــواد الـتــي
ي ـس ـت ـخــدمـهــا ت ـهــشــم ب ـيـئ ـتــه ووط ـن ــه،
وحـ ـ ـ ـ ـ ــاول أن ي ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـون ب ـ ـهـ ــا كـ ــائ ـ ـنـ ــات،
ســرعــان مــا ّ
تبينت هويتها ،ف ــإذا بها
الـ ـطـ ـي ــور ذاتـ ـه ــا الـ ـت ــي ك ـ ــان يــرسـمـهــا
على الــورق واألسطح املختلفة .يعود
خـ ـ ــوام ب ــال ــذاك ــرة إلـ ــى أيـ ـ ــام ط ـفــول ـتــه،
وي ـسـ ّـر ل ـ «األخ ـب ــار» ،أن ــه عـنــد تركيبه

ه ــذه األع ـم ــال ،ع ــادت لــه مـتـعــة اللعب
بــالـلـيـغــو ،وع ــاد صـغـيـرًا .وهـنــا أيضًا
من طفولة خوام ّ
سر يبوح به صاحب
«غاليري أجيال» صالح بركات ،نفهم
عـبــره لـ َـم هــذه الكائنات هــي «طـيــور».
ي ـقــول ل ـنــا« :ذه ـب ـ ُـت م ــرة عـنــد سمعان
لـيــريـنــي ل ــوح ــات ــه ،وه ــو ف ــي األس ــاس
رس ــام وكــاتــب .واذا بــي أجــد عصفورًا
ّثالثي االب ـعــاد ،فسألته عنه .أجابني
أنــه كمواطن صالح ،وعندما تفاقمت
أزمة النفايات في لبنان ،استثقل على
ذاتــه أن يزيد النفايات ،فصار يحاول
ً
إع ــادة تدويرها صانعًا منها أشكاال
م ـ ــا ،وكـ ـ ــان أن ض ـ ّـم ــد ب ـع ـض ـهــا بـ ـ ــpob
 bandageوكـ ّـون منها عصفورًا .ملــاذا؟

ألنــه فــي طفولته الـبــاكــرة ،كــان يذهب
مع والــده إلى الصيد ،فيشعر بالذنب
ّ
تصيدا العصافير ،ألنها
الشديد كلما
كائنات تشكل منقذًا لــروح االنسان».
اذًا هــي طـيــور رسمها سمعان دومــا،
ليعيد إحياءها ،أو يخلد ذكراها .وهو
اليوم يعيدها ثالثية االبعاد منتعشة
تحت سقف «غاليري أجيال».
ل ـ ـكـ ــن م ـ ـتـ ــى بـ ـ ـ ــدأ فـ ـعـ ـلـ ـي ــا ال ـت ـح ـض ـي ــر
لـلـمـعــرض؟ يجيبنا خ ــوام« :الحقيقة
أنه لم يبدأ إطالقًا كمعرض ،وانما بدأ
مــع تـفــاقــم أزم ــة الـنـفــايــات فــي بـيــروت
عـ ــام  .2011ك ـنــا ن ـح ــاول ال ـع ـمــل على
إعـ ــادة ال ـتــدويــر ،وكــذلــك ك ــان مـشــروع
ن ـظ ــاف ــة ش ـخ ـص ـي ــة .وعـ ـن ــدم ــا فـشـلـنــا
كمجتمع مدني في صنع تغيير فعلي
ف ــي ال ـب ـل ــد ،ت ــاب ـع ــت ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ه ــذا
امللف ذاتيًا وضمن االطــار الشخصي،
ّ
والـ ـف ــردي .طـبـعــا يمكننا أن نـقــول إن
هـ ــذا ل ـي ــس إع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر صـحـيـحــة،
لكن ما كــان يهمني في االســاس أن ال
تــذهــب نفاياتي ال الــى البحر وال الى
املـطــامــر! وفعليًا فــي عــام  ،2014بــدأت
هــذه العملية الشخصية .طبعًا املــواد
الـعـضــويــة ّ
أدورهـ ـ ــا ألن ـنــي أزرع .لكن
املشكل األساسي كان مع البالستيك
وال ـب ـطــاريــات وغـيــرهـمــا .ل ــذا االع ـمــال
ه ـنــا ه ــي ف ــي األغ ـل ــب م ــن الـبــاسـتـيــك
امل ـت ـب ـق ــي ل ـ ـ ــدي ،وأعـ ـ ـق ـ ــاب ال ـس ـج ــائ ــر،
وتــوبــات االل ــوان .أحــاول عــدم رمــي أي
ّ
شــي ،مــا عــدا التنك والــزجــاج ألن هذه
املواد تذهب إلعادة التدوير».
كـ ــي ي ـع ـط ــي سـ ـمـ ـع ــان خـ ـ ـ ــوام ال ـه ـي ـئــة
الـنـهــائـيــة لـكــائـنــاتــه ،ط ـي ــورًا كــانــت أم
للشخص ال ــذي يــرافــق رحـ ّلــة الطيور،
اسـتـخــدم  pob bandageلـلــف كــل هــذه
املـ ـهـ ـم ــات ،ث ــم اس ـت ـع ــان بــالـجـفـصــن
الك ـ ـمـ ــال ب ـن ـي ــان امل ـن ـح ــوت ــة ال ـثــاث ـيــة
االب ـع ــاد ،أو حـتــى ال ـبــاطــون .مـنـهــا ما
حـ ـ ــاول أن يـ ـل ـ ّـون ــه ب ــاالك ــري ـل ـي ــك ،لـكــن
ُ
معظمها إما طلي باللون األكريليكي
األس ـ ــود أو ب ــاألب ـي ــض .ومـ ــا كـ ــان مــن
َ
الـبــاطــون ،تــركــه على لــونــه .يشرح لنا

ً
سبب هــذه الـخـيــارات الـلــونـيــة ،قــائــا:
«األبيض واألسود هما اليني واليانغ.
ف ــي ال ـح ـيــاة ي ـكــونــان م ـعــا .ه ـنــاك شـ ّـر
وخ ـي ــر .ال وجـ ــود ألح ــده ـم ــا م ــن دون
الثاني .أما الباطون بالنسبة الي ،فهو
مرآة املدينة».
الفكرة إذا هــي بحسب سمعان خــوام
ّ
«أن ـنــا مــن الـنـفــايــات نعيد خـلــق شــيء
ً
ّ
جديد ،وأن هناك أمال .وبهذا ،ال نخترع
شيئًا جديدًا .في الواقع هذه املهمالت
هــي أم ــوال .فــي الـبـلــدان املـتـقــدمــة ،يتم
شـ ـ ــراء الـ ـنـ ـف ــاي ــات إلع ـ ـ ـ ــادة ت ــدوي ــره ــا
واستثمارها! بعض البلدان تستورد
ال ـن ـف ــاي ــات لـ ـه ــذا الـ ـسـ ـب ــب .ورس ــال ـت ــي
هـنــا لـكــل ال ـن ــاس :رجـ ـ ً
ـاء اع ـم ـلــوا على
ّ
إعـ ـ ــادة الـ ـت ــدوي ــر! ن ـعــم أنـ ــا أؤم ـ ــن ب ــأن
الـحــل فــي امل ــدارس ومــع األط ـفــال ،لكن
هــذا ال يمنع أن تكون هناك مـبــادرات
شخصية على مستوى أكبر .ال ّأدعي
ّأن هذا هو الحل ،لكنه بداية ،أن ّ
نعود
أنـفـسـنــا ع ـلــى إع ـ ــادة ال ـت ــدوي ــر .وهـنــا
أقول :نعم هناك أمل ،وهناك أمل كبير
فــي الــوصــول إلــى الحلول وعلى كافة
امل ـس ـتــويــات» .يـقــولـهــا ب ـت ـفــاؤل فــريــد،
ي ـع ـك ــس ش ـخ ـص ــه .واملـ ـ ـع ـ ــرض ك ــذل ــك،
ففي الحقيقة عنوان املعرض «الرجل
العصفور» هو بورتريه ذاتي للفنان،
وهـ ــذا امل ـع ــرض ه ــو ع ـنــه وم ـن ــه! هـنــا،
ت ـقــف ال ـع ـصــاف ـيــر إلـ ــى ج ــان ــب رجـلـهــا
ً
شاهدة على أمل بغد أجمل ،غد مليء
بالتغيير اإلي ـجـ ّـابــي ،واالن ـس ـجــام مع
الطبيعة األم .لكنها تشهد أيضًا على
أن سمعان خوام الفنان والشاعر ،هو
نـحــات بــامـتـيــاز ،بعيد عــن السفسطة
وقريب من الترجمة العملية ملا يؤمن
ّ
به .نحات عفوي صادق ،يشكل بأبعاد
األمل طيف بلد جميل ،ومذكرًا بأحرف
إبراهيم طــوقــان« :فــي يدينا بقية من
بالد ،فاستريحوا كي ال تطير البقية»!
ٍ
*  :Birdmanح ـت ــى  29ك ــان ــون األول ـ ـ ـ
«غــال ـيــري أج ـي ــال» (ال ـح ـمــرا) ـ ـ لــاسـتـعــام:
01345213
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ّ ّ
ّ
هيا نفكك «عبقرية» جورج خباز!
فنون مسرحية

غادة ّ
حداد

ّ
«يجب أل ننسى أن ال فن كبيرًا ال يحمل
همًا إنسانيًا ،فليس ثمة فن خالص
في أي عصر من العصور ،وفي أي
تقسيم من التقاسيم .الفن الذي
لذاته ينتهي لذاته»
عصام محفوظ
تفتح الـسـتــارة الـحـمــراء أم ــام صفوف
ال ـكــراســي الـثــابـتــة ف ــي مـكــانـهــا ،فيما
ج ــالـ ـس ــوه ــا يـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــون .ال ـخ ـش ـب ــات
تـ ـشـ ـه ــد ع ـ ــروض ـ ــا م ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ــي ح ـ ٍّـد
أقـ ـ ـص ـ ــاه أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــان ،ل ـق ـل ــة امل ـ ـسـ ــارح
وك ـ ـ ـثـ ـ ــرة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارب .ف ـ ـفـ ــي «مـ ـفـ ـه ــوم
الـ ـح ــداث ــة» ،تـ ـط ــورت املـ ـس ــارح لـتـغــدو
ً
مقاهي ومحال ثياب ،أســوة بمسارح
أخــرى فــي بـيــروت .فــي املقابل ،يحجز
ج ـ ــورج خ ـب ــاز م ـســرحــا لـنـفـســه ط ــوال
ال ـعــام ،ب ـعــروض شـبــه يــومـيــة ،إضــافــة
إل ــى إع ــان ــات تــروي ـج ـيــة دائ ـم ــة على
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،وإعـ ـ ـ ــادة عـ ــرض أع ـمــالــه
تلفزيونيًا .املفارقة تدعو إلى التفكير،
من دون الجنوح نحو الرفض العبثي،
لفهم ما جعل خباز ظاهرة مسرحية.
فــي أذهــان ـنــا ج ــورج خـبــاز هــو املمثل
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ،رغ ـ ــم أن ـ ــه يـ ـ ـح ـ ــاول ،كـمــا
جمهوره ،إسباغ أبعاد «عبقرية» على
أعماله واسمه ،وتنصيبه خليفة زياد
ّ
الــرحـبــانــي مـســرحـيــا (عـلـمــا أن إنـتــاج
الــرحـبــانــي هــو األق ــل) إال أن ال تشابه
ب ــن م ـس ــرح االثـ ـن ــن سـ ــوى ضـحـكــات
ال ـج ـم ـهــور ش ـك ـل ـيــا .ولـ ــو ت ـعـ ّـم ـقـنــا في
مـ ـس ــرح ال ــرحـ ـب ــان ــي ،ن ـ ــرى ال ـج ـم ـهــور
يـضـحــك ملــآس ـيــه .أم ــا ج ـم ـهــور خ ـبــاز،
فيضحك لنكتة أو حــركــة أو ملحاولة
خ ـبــاز الــدائ ـمــة إض ـحــاك ممثلني على
علم مسبق بمضمون الحوار.
ٍ
يـحـضــر طـيــف الــرح ـبــانــي ،كـمــا ع ــادل
إمــام ودريــد لحام ،على مسرح خباز.
ً
م ـ ـث ـ ــا ،ف ـ ـكـ ــرة امل ـ ـخ ـ ــرج ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
الفاشل واملنتج التجاري التي نراها
ف ــي م ـســرح ـيــة خـ ـب ــاز «بــال ـكــوال ـيــس»
( ،)2016قدمها الرحباني سابقًا في
«ش ــي ف ــاش ــل» ( .)1983أم ــا مسرحية
«شــو القضية» ( ،)2008فهي بمثابة
نسخة للنصف الـثــانــي مــن مسرحية
«أن ــا وه ــو وه ــي» ( )1963الـتــي كانت
أول ـ ــى املـ ـس ــرحـ ـي ــات الـ ـت ــي م ـث ــل فـيـهــا
ً
عــادل إمــام ،فضال عن حركات شارلي
شابلن وأسـلــوب سيره .في مسرحية
«ال ـب ــروف ـي ـس ــور» ( ،)2010أخ ــذ خـبــاز
فكرة أغنية «كوباكابانا» في األغنية
األســاسـيــة املـحــركــة للعمل املـســرحــي.
في مختلف مسرحياته ،كانت قصص
ال ـحــب م ـحــرك ال ـع ـمــل ،فـيـهــا تختصر
قـ ـض ــاي ــا املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وهـ ـ ــي آلـ ـي ــة عـمــل
هوليوود إلنتاج األعمال السينمائية
واملسرحية وبيعها.
مــا يـقــدمــه خ ـبــاز ،والـكـفـيــل باعتباره
ظـ ــاهـ ــرة ع ـب ـق ــري ــة ،ب ـح ـســب ال ــدع ــاي ــة
ّ
املروجة« ،قدرته على تجسيد األدوار،
واعـ ـتـ ـم ــاد امل ـّـوس ـي ـق ــى فـ ــي م ـس ــرح ــه،
إضافة إلى أنه مخرج وكاتب ومنتج
وم ــوسـ ـيـ ـق ــي وراقـ ـ ـ ـ ـ ــص ،كـ ـم ــا ش ـ ــارك
ف ــي ك ـتــابــة أف ـ ــام سـيـنـمــائـيــة تـعــالــج
قضايا اجتماعية .يستغل كل الفرص
وامل ـنــابــر إلي ـصــال رســالــة اجتماعية
ذات قـيـمــة .يـجـعـلــك تـضـحــك وتـبـكــي
ـوان ،كما أنه مضحك جدًا
في بضع ثـ ٍ
ع ـن ــدم ــا يـ ـخ ــرج ع ــن الـ ـن ــص ،يـحــاكــي
أهــم قضايا املجتمع ،أبــرزهــا الحب،
وال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة ،وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،وال ـ ــدي ـ ــن،
وال ـ ــوط ـ ــن» .ه ــي ع ـق ــدة ال ـع ـب ـقــريــة أو
الـنـجــومـيــة عـنــد املـســرحـيــن ال ـعــرب،
حيث يلجأ خباز إلى كتابة املسرحية
وإخراجها ويــؤدي أيضًا دور البطل.
شرح املخرج املسرحي الراحل عصام
محفوظ ذلــك في مداخلة نقدية على
ه ــام ــش «مـ ـه ــرج ــان دم ـش ــق ال ـح ــادي

ع ـشــر ل ـل ـف ـنــون امل ـســرح ـيــة ال ـعــرب ـيــة»
ع ـ ــام  ،1988فـ ـ ــرأى أن قـ ـي ــام امل ـخ ــرج
ب ــدور املــؤلــف ـ ـ وأحـيــانــا يضيف إلى
ال ـ ــدوري ـ ــن دور امل ـم ـث ــل ـ ـ ـ ـ يـ ـع ــود إل ــى
أسباب عــدة ،أولها أزمــة غياب كتابة
الـ ـن ــص الـ ـع ــرب ــي الـ ـح ــدي ــث« ،ب ـح ـيــث
عـ ـ ـ ــدد امل ـ ـخـ ــرجـ ــن هـ ـ ــو ض ـ ـعـ ــف عـ ــدد
املــؤلـفــن فــي املعنى ال ـعــددي ،وأيضًا
ن ـس ـب ــة املـ ـخ ــرج ــن الـ ـجـ ـي ــدي ــن ت ـف ــوق
نـسـبــة املــؤل ـفــن ال ـج ـيــديــن .وم ــن هنا
يـهــرب املـخــرج الجيد مــن نــص اآلخــر
الـضـعـيــف إل ــى ن ــص م ــن ع ـنــده أق ــرب
إلى رؤية متطورة في مجال املسرح،
والسبب اآلخر يكمن أحيانًا في رغبة
املخرج أو املؤلف في احتكار ما يظنه
ن ـجــاحــا م ـس ــرح ـي ــا» .ال ـس ـبــب األخ ـيــر
بالنسبة إلــى محفوظ غير مـبــرر .إذ
ّ
إن نـجــاح الـفـنــان فــي جمعه التأليف
واإلخ ـ ـ ـ ــراج وال ـت ـم ـث ـيــل ف ــي شـخـصــه،
ليس باألمر الشائع ،فلم يعرف على
م ـ ّـر ال ـت ــاري ــخ س ــوى ب ـعــض الـعـبــاقــرة
ال ــذي ــن اس ـت ـط ــاع ــوا ذل ـ ــك :شـكـسـبـيــر،
ً
موليير ،بريشت وصــوال إلــى قلة في
الـنـصــف الـثــانــي مــن ال ـقــرن العشرين
ال تــزيــد عـلــى ع ــدد أصــابــع ال ـيــد .لــذا،
تطمح غالبية املسرحيني العرب إلى
هذا الدور.
سـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــرك تـ ـقـ ـيـ ـي ــم األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
لالختصاصيني ،وندخل في الرسالة
الـ ـت ــي يـ ـح ــاول خـ ـب ــاز إي ـص ــال ـه ــا إل ــى
الجمهور في مسرحه .يقدم الحب في
ثنائيته الـبـطــريــركـيــة ضـمــن قصص
ح ـ ــب مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــودة ،م ـ ــن ح ـ ــب ف ـخ ـي ــان ــة
فـحــب م ـج ــددًا ،الـقـصــة ال ـتــي يــريــد أن
يشاهدها الجمهور .يقول هاملت في
مسرحية شكسبير« :كان الغرض من

ال يدخل جورج
خباز في
تفاصيل أزماتنا
االجتماعية
والسياسية
(فارس ّ
جمال)

التمثيل في املاضي ،وال يزال غرضه
في الحاضر ،أن يجلو املرآة للطبيعة،
ف ـي ـظ ـهــر ال ـف ـض ـي ـلــة ع ـل ــى مــام ـح ـهــا،
ويـ ـطـ ـل ــع ال ـ ـح ـ ـقـ ــارة عـ ـل ــى ص ــورتـ ـه ــا،
وي ـ ـج ـ ـلـ ــو ألهـ ـ ـ ــل ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ظ ــاه ــره ــم
وب ــاط ـن ـه ــم» .لـكـنـنــا ه ـنــا ل ـس ـنــا أم ــام
ترجمة حقيقية للعالقات واملشاعر،
وال أي عـ ـ ــرض ح ـق ـي ـق ــي لـلـمـجـتـمــع
وقضاياه.
ف ــي ال ــدي ــن ،يـقــف طــرفــا ال ـص ــراع على
مسرح خباز :املسلمون واملسيحيون

ّ
ينسى خباز أن الطائفية
هي أداة يستخدمها
رأس المال لبسط سيطرته
حرب دائمة ،صراعهم يولد حروبًا
في
ٍ
في البالد ويفرق العشاق .يقول خباز
إن أزمــة البلد هي الطائفية والزعماء
الطائفيون .في مسرحية «ناطرينو»
(ّ ،)2014
التغيير
يحمل الثوار وطالبي
ّ
مسؤولية تردي أوضاع البالد ،ألنهم
انـتـهــازيــون وكــاذبــون .أمــا السياسي،
فـ ـي ــأت ــي عـ ـل ــى شـ ـك ــل تـ ـمـ ـث ــال ،مـغـطــى
بالسواد ،ال يتحدث ،وال يضحك ،يكاد
يكون غير مرئي ،أشبه باألخ األكبر في
رواية جورج أورويل ،فيما واقعيًا هو
أحد مشاهدي عرض ّ
خباز ،وغالبًا ما
يخرج ضاحكًا وفرحًا .ال يدخل خباز
فــي تـفــاصـيــل األزم ـ ــات .ي ـقــول :نعاني
م ــن ال ـطــائ ـف ـيــة وال ـب ـط ــال ــة واإلره ـ ـ ــاب،
وال ـنــاس تتحمل مـســؤولـيــة األزم ــات،
وه ــي امل ـســؤولــة عــن تـقــديــم ال ـحــل ،في
عـمـلـيــة م ـع ـتــادة م ــن ج ـلــد ال ـ ــذات ،إمــا

ً
جـهــا بــاألس ـبــاب الحقيقية ،أو ربما
تـكــرارًا ملاهية املـعــارضــة املطلوبة من
السلطة .معارضة تعمل على انتقاد
الوضع ورمي املسؤولية على الشعب
أو ع ـلــى أط ـ ــراف خ ــارج ـي ــة ،وتـحـيـيــد
الطبقة الحاكمة عن مسؤوليتها .هذا
الـنـمــط يـبـيــع ،ويــأتــي بــالـجـمـهــور إلــى
املـســرح لدفع املــال فــي شباك التذاكر.
يقول املخرج املسرحي الراحل يعقوب
ّ
ال ـشــدراوي فــي مقابلة تلفزيونية ،إن
للمسرح مثلثًا ذهبيًا :كاتب عبقري،
م ـم ـث ــل عـ ـبـ ـق ــري وج ـ ـم ـ ـهـ ــور ع ـب ـق ــري،
وغ ـي ــاب أح ــد األط ـ ــراف ُيـفـشــل الـعـمــل.
ّ
ويـ ـ ــرى أن املـ ـخ ــرج ه ــو الـ ـ ــذي يـعـطــي
شرعية الـحـيــاة للمسرح ،فهو كقائد
األورك ـس ـت ــرا ،فـيـمــا املـمـثــل هــو الـقــائــد
الــذي ينير الطريق للناس ،وبالتالي
واجـ ــب عـلـيــه أن ي ـع ــرف ك ــل تـفــاصـيــل
امل ـســرح ،أن يـخــرج إلــى الطبيعة ،وأن
ي ـخــوض فــي فــن ال ـع ـمــار واملــوسـيـقــى،
فهو هــذا النجم املــؤثــر ،ولـيــس النجم
بمفهوم اليوم الذي يأتي باألموال إلى
ص ـنــدوق ال ـتــذاكــر ،بــل هــو ال ــذي يعلم
الناس.
في نهاية العمل املسرحي نفسهّ ،
يقدم
خباز نسخة جديدة للنشيد الوطني،
يقف أمام املمثلني ،يقول« :كلنا للوطن
كــل واحــد عـنــده عـلــم» .يــريــد أن يحمل
جميع األحـ ــزاب علمًا واح ـ ـدًا ،وطبعًا
املقصد هو العلم اللبناني ،كمن يقوم
بالطلب من الشركات أن تعتمد لوغو
واحـ ـ ـ ـدًا ل ـل ـم ـن ـت ـجــات امل ـت ـن ــاف ـس ــة .ه ــذه
ال ــدع ــوة تـ ــؤدي حـتـمــا إل ــى ه ـتــاف من
الجمهور ،فهي تــدغــدغ ذاك ــرة الحرب
ع ـن ــد ال ـل ـب ـنــان ـي ــن ،ورمـ ـ ــي م ـســؤول ـيــة
ّ
الحرب على تعدد األح ــزاب ،مــرددًا أن

الشعب «يعيش في ألــم» .في النهاية،
يفتح يديه ويخفض رأســه ،بتجسيد
لـلـمـسـيــح امل ـص ـل ــوب إلضـ ـف ــاء ص ــورة
ق ــدسـ ـي ــة عـ ـل ــى عـ ـمـ ـل ــه ،والـ ـلـ ـع ــب عـلــى
وجدان املشاهدين.
فـ ــي ح ــديـ ـث ــه عـ ــن ال ـ ــوط ـ ــن ،عـ ـب ــر نــص
م ـ ـت ـ ــداول لـ ـخ ـ ّـب ــاز بـ ـعـ ـن ــوان «رف ـي ـق ــي
الشهيد» ،يتحدث عــن املجهول الــذي
يتحكم بمصير الـنــاس ،يغذي الحقد
ً
تــارة ،ويشعل حربًا طــورًا ،وعن أناس
مذنبني ألنهم لــم يتعلموا مــن أخطاء
ّ
ال ـ ـح ـ ــرب .ي ـغ ـف ــل خ ـ ـبـ ــاز أن ال ـ ـحـ ــروب
والطائفية هي أداة يستخدمها رأس
املال لبسط سيطرته واستغالل الناس
وموارد البالد.
يكمل خباز «الشباب عم بفلوا» ملاذا؟
بسبب ...املجهول .هو «راجــح» أو ذاك
الــذي ســرق الجرة في مسرحية «شي
فاشل» .فجأة ،تظهر «الــريــاح كمدمر،
وال ـب ـل ــد املـ ـ ـج ـ ــروح» صـ ـ ــورة شــاعــريــة
(ف ــارغ ــة) إن غصنا فــي مـفـهــوم خـبــاز.
لكن ما هي هذه الجراح؟ الجراح التي
أخــذت الراحلني وآتية إلينا ،في وقت
حتى العواصف لها أسباب طبيعية.
ال أهمية للقضايا وال للشهداء هنا،
بخفة يلغي تــاريــخ نضال شعب أدى
إلى التحرير ،وأخذ بعضًا من حقوقه.
ب ـح ـس ــب خ ـ ـبـ ــاز ،لـ ـبـ ـن ــان وردة ي ــري ــد
الجميع قطفها .هنا تظهر الشوفينية
اللبنانية ،حيث يشكل لبنان محور
الكون ومحرك الدول واألنظمة ،بينما
هو مجرد حجر صغير في حسابات
الـ ـ ـ ــدول الـ ـكـ ـب ــرى .يـ ـح ــوم خـ ـب ــاز ح ــول
ف ـكــرة ح ــب ال ــوط ــن ،ب ـص ــورة شــاعــريــة
وعــاط ـف ـيــة ،ف ــا ن ـعــرف مــاهـيــة الــوطــن
ال ـ ــذي ي ـت ـحــدث ع ـن ــه ،ف ــي وقـ ــت يلهث
فيه فنانو هذا اللبنان للحصول على
ّ
جوائز عاملية .يرى عصام محفوظ أن
«التحرك في هذا الوطن هو تحرك في
قلب الـعــالــم ،وأن هــذا الــوطــن بـقــدر ما
هو وطن نهائي ،هو وطن مفتوح على
ّ
كل العالم ،وأن اإلنسان هو نفسه في
كل مكان وإن اختلفت أشكال الصراع
االج ـت ـمــاعــي أو ال ـس ـيــاســي» .وي ـســأل:
«إذا املسرحي الطليعي أراد أن يكون
منسجمًا مــع نفسه ،فــأي دور صعب
ّ
مقدر له؟».
الــدعــوة الــدائـمــة لفصل الـسـيــاســة عن
حياة الـنــاس ،واالبـتـعــاد عــن همومنا
اليومية ،هــو أســاس فـكــرة الـفــن للفن.
ي ـ ـقـ ــول الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـس ــوف الـ ـف ــرنـ ـس ــي أالن
ّ
باديو إن «املـســرح هو األكثر تشابهًا
ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة ،بـ ــن كـ ــل أش ـ ـكـ ــال الـ ـف ــن.
االث ـنــان يـعـتـمــدان عـلــى ع ــدد قليل من
بشكل
النصوص واألق ــوال التي تقدم
ٍ
علني من قبل مجموعة من املمثلني أو
املقاتلني الذين يختبرون حدود البنية
الهيكيلة التي تحاصرنا ،سواء كانت
درامــا أو الدولة القومية .لهذا ،تاريخ
املسرح غير منفصل عن تاريخ الدولة
القمعية وأدواتها الرقابية».
ي ـقــول إعـ ــان مـســرحـيــة جـ ــورج خـبــاز
الجديدة «إال إذا ...تغير شي» (تعرض
على خشبة مسرح «شاتو تريانون»)
ّ
بأنها عمل كوميدي يخرج ضحكات
عفوية وآنـيــة ،يتركها املشاهدون في
ال ـقــاعــة عـنــد خــروج ـهــم ل ـي ـعــودوا إلــى
مشاكلهم الــروتـيـنـيــة .ال رب ــط بــن ما
شــاهــدوه فــي الــداخــل ومــا يواجهونه
ي ــومـ ـي ــا فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،فـ ـخـ ـب ــاز يـ ــردد
بطريقة استعراضية ما يقوله الناس
يــوم ـيــا ،لـكـنــه ال ي ـش ــرح ملـ ــاذا يحصل
ك ــل ه ـ ــذا ،وط ـب ـعــا ل ـيــس م ـط ـلــوبــا منه
ذل ـ ــك .ل ـكــن أن ي ـت ـعــدى تـقـيـيــم أعـمّــالــه
خ ــان ــة ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ،لــوص ـف ـهــا بــأن ـهــا
رائــدة وعبقرية ،فهذه مسؤولية على
صانعها بدرجة أساسية.
* «إال إذا ...تغير ش ــي»« :شــاتــو تريانون»
(الزلقا) ـ لالستعالم03249842 :

