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ثقافة وناس

فنون مشهدية

ُ
ماذا لو ط ِّبقت
أحكام الشريعة
اإلسالمية على
الفنون وأشكال
التعبير؟ وهل من
سبيل لشرعنة
الرقص؟ أسئلة
عدة يجيب عنها
عرض «الدائرة
الثالثة» الليلة في
«دوار الشمس»

داليا نعوس في مشهد من العرض

نانسي نعوس ووائل قديح« :فقه» الجسد
منى مرعي
يستضيف «م ـس ــرح دوار الـشـمــس»
ً
الليلة عمال إخراجيًا مشتركًا لكل من
نعوس بعنوان
وائــل قديح ونانسي ٌ
«ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة» :ع ــرض موسيقي
راق ـ ـ ـ ـ ــص م ـ ــرف ـ ــق بـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز يـ ـس ــائ ــل
الـتـفـسـيــرات امل ـت ـعــددة للفقه الــديـنــي
في اإلســام وعالقته مع الرقص .إذًا
ُ
ماذا يجري لو ط ِّبقت أحكام الشريعة
اإلس ــامـ ـي ــة ع ـل ــى الـ ـفـ ـن ــون وأشـ ـك ــال
الـتـعـبـيــر؟ وه ــل م ــن سـبـيــل لشرعنة
الرقص؟
استوجب هذا السؤال سلسلة لقاءات
ق ـ ــام ب ـه ــا ال ـث ـن ــائ ــي نـ ـع ــوس  -قــديــح
مــع رج ــال دي ــن وف ـق ـهــاء مــن مختلف
املذاهب واألطياف واملناهج الدينية.
ب ــدأت عملية الـبـحــث مـنــذ ع ــام ٢٠١٣
وت ـ ــرافـ ـ ـق ـ ــت مـ ـ ــع صـ ـ ـع ـ ــود الـ ـح ــرك ــات
اإلس ــامـ ـي ــة املـ ـتـ ـش ــددة فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
العربية.
م ــن ه ـن ــا ك ــان ــت ض ـ ـ ــرورة طـ ــرح ه ــذه
األسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة ع ـ ـلـ ــى رجـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــديـ ـ ــن فــي
م ـح ــاول ــة م ــن ص ــاح ـ َـب ــي هـ ــذا الـعـمــل
ل ـف ـهــم م ــا ي ـج ــري حــول ـه ـمــا .ال يـبــدو
َ
املخرجني،
هذا املوضوع طارئًا على
فهو بشكل أو بآخر امتداد لعملهما
األخـ ـ ـي ـ ــرThese shoes are made for
( walkingت ـ ـلـ ــك األحـ ـ ــذيـ ـ ــة ص ـن ـعــت
للمشي) ،وهــو تجريب راق ــص حول
الـتـغـيــرات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
الحاصلة في العالم العربي ،وكانت
تيمة عالقة الدين باملجتمع حاضرة
ب ـقــوة آنـ ـ ــذاك .الـ ـي ــوم ،ي ـغــوص عــرض
«ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة» فــي تفاصيل تلك
الـعــاقــة الـتــي تجمع أو ت ـفـ ّـرق الــديــن
عن الرقص وبالتالي الجسد.
أجــرى املـخــرجــان مجموعة مقابالت
مـسـجـلــة م ــع رجـ ــال دي ــن واصـطـحـبــا
معهما فـيــديــو لــراقـصــة مـعــاصــرة ال
تتعدى مدتها بضع دقــائــق ،وبــادرا
إلـ ــى طـ ــرح س ـ ــؤال ق ــد ت ـب ــدو إجــاب ـتــه
بديهية« :هل ما رأيتموه للتو مقبول
ل ـ ــدى اإلسـ ـ ـ ــام؟ ح ـس ـن ــا ،إذا ل ــم يـكــن
ً
هــذا الرقص مقبوال من ناحية الفقه
الــدي ـنــي ،فـكـيــف يمكننا تـعــديــل تلك
الــرقـصــة لتصبح عناصرها موافقة
لـشــروط أو تفسيرات الفقه الديني؟

وهل هناك ،أو هل نستطيع إيجاد أو
خلق رقــص مــوافــق لتعاليم اإلســام
عـ ـل ــى ت ـ ـعـ ــدد مـ ـ ـش ـ ــارب ـ ــه؟» .مـ ــن ه ـن ــا،
سـتـتــوالــى املـحــاجـجــات والـنـقــاشــات
ال ـ ـتـ ــي لـ ــن ت ـن ـت ـه ــي بـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــال إل ــى
ت ــواف ــق جـ ــذري م ــوح ــد أو قـطـيـعــة ال
عــودة عنها مــع الــرقــص .يحذر وائــل
قــديــح مــن ط ــرح إشـكــالـيــة «الــرقــص»
والـ ــ»دي ــن» بـطــريـقــة «ه ــم» و»ن ـح ــن».
ال ن ـس ـت ـط ـيــع ج ـم ــع ال ـ ـفـ ــرق الــدي ـن ـيــة
املتعددة واملتنوعة في بوتقة واحدة،
اذ تختلف التفسيرات واملحاججات
داخ ــل املــذهــب ال ــواح ــد ،وبــالـتــالــي ال
إجابة واحدة عن تلك األسئلة.
كــذلــك لــم يـكــن ممكنًا ات ـخــاذ املــوقــف
املـعـهــود ح ــول خـطــر الــديــن وتـهــديــد
األصوليات الدينية ألشكال الفن .إذ
حاول املخرجان االبتعاد قدر اإلمكان
عن األحكام املسبقة ،وسعيا من خالل
هذا العرض إلى خلق مساحة سماع
وفـهــم .هــو فـضــاء لـطــرح األسـئـلــة من

دون ادعاء املخرجني امتالك اإلجابات
الشافية والناجعة التي تضع طرفًا
مقابل آخر .وبالتالي ،لم يفتحا باب
النقد املباشر للفكر الديني.
ك ــان ــا ب ـح ــاج ــة ل ـف ـه ــم وجـ ـه ــة ال ـن ـظــر
األخ ــرى وفوجئا أحيانًا لحساسية
بعض رجال الدين ،وانفتاح بعضهم
ّ
اآلخـ ـ ــر رغ ـ ــم أن م ـع ـظ ـم ـهــم ف ـض ــل أن

عملت نانسي نعوس
في تصميم الرقص على
مينيمالية الحركة
ي ـب ـقــى اسـ ـم ــه ق ـي ــد ال ـك ـت ـم ــان وي ـب ــدو
ذلــك ملصلحة الـعــرض .ذكــر تفاصيل
مـمــاثـلــة قــد يـشـتــت امل ـشــاهــد وي ــودي
ب ــه إل ــى أم ـك ـنــة ت ـغ ــرق ال ـج ـم ـهــور في
انقسامات مذهبية داخلية لن تخدم
ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال م ــاهـ ـي ــة «ال ـ ــدائ ـ ــرة
الثالثة» التي تطرح بنحو عام عالقة

الرقص والجسد بالفكر الديني.
ت ــم تــولـيــف تـلــك امل ـقــابــات ال ـتــي بلغ
ع ــدده ــا  ١٠لـتـشـكــل ع ـص ـبــا صــوتـيــا
للكوريغرافيا املينيمالية ومؤججًا
لـلـتـفـكــر وال ـت ـف ـك ـيــر .اش ـت ـغــل ال ـعــرض
عـلــى ثــاثــة مـسـتــويــات مــن التفسير:
امل ـس ـت ــوى األول ه ــو ت ـف ـس ـيــر رج ــال
ال ــدي ــن لــأحــاديــث الــديـنـيــة املتعلقة
بـ ــالـ ــرقـ ــص م ـ ــن دون إغـ ـ ـف ـ ــال رأيـ ـه ــم
الـشـخـصــي ،واملـسـتــوى الـثــانــي حمل
ت ـف ـك ـيــك املـ ـخ ـ َ
ـرج ــن نـ ـع ــوس وق ــدي ــح
ع ـبــر امل ـعــال ـجــة ال ـصــوت ـيــة وال ــرق ــص
لتلك التفسيرات في عملية حسابية
مبنية على احتماالت التفسير كافة
من دون أن يتدخال برأيهما الخاص
واملـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر .أم ـ ـ ــا امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـث ــال ــث
فـهــو الـتـفـسـيــر ال ـخ ــاص بــالـجـمـهــور.
وسيتسنى للمشاهد سماع املقابالت
التي أجريت من خالل تجهيز صوتي
يسبق ال ـعــرض .كــذلــك سيفتتح هذا
األخير بالفيديو الذي شاهده رجال

ال ــدي ــن وب ـن ــوا رأي ـه ــم ومـحــاجـجـتـهــم
على أساسه.
ق ــد ي ـكــون صـعـبــا ج ـمــع م ــا ال يجمع
ع ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة ،أي رق ـ ــص م ـعــاصــر
عـ ـل ــى أحـ ـ ــاديـ ـ ــث ون ـ ـقـ ــاشـ ــات دي ـن ـي ــة
تـشـجــب أو ت ـحـ ّـد م ــن حــريــة الــرقــص.
لعله هنا تكمن أهمية الـخــوض في
مخاطرة بحثية فنية مشابهة حيث
سيترتب على املـشــاهــد الـغــوص في
ع ـم ــل تـحـلـيـلــي ع ـق ـلــي ي ـف ــرض عـلـيــه
ال ـب ـحــث ع ــن إج ــاب ــات فـيـمــا ال يــدعــي
الـعــرض تقديم أي إجــابــات .لكن هل
سيستطيع الرقص أن يقدم «جالده»
ع ـلــى ال ـخ ـش ـبــة م ــن دون أن ي ـقــع في
خطر تسطيح تلك اإلشكالية بداعي
ال ـب ـحــث ع ــن م ـســاحــة ف ـهــم وت ـفــاهــم؟
علينا أن ننتظر ونر.
وتـ ــولـ ــى امل ـع ــال ـج ــة ال ـص ــوت ـي ــة وائـ ــل
ق ـ ــدي ـ ــح ،وصـ ـمـ ـم ــت الـ ـك ــوريـ ـغ ــرافـ ـي ــا
نانسي نـعــوس واقـتـصــر األداء على
داليا نعوس وحنان الديراني .عملت
نانسي نـعــوس فــي تصميم الرقص
على مينيمالية الحركة بحيث تبدو
أقرب إلى الحركة اليومية الخاضعة
ل ـت ــأوي ــل ج ـس ــدي ج ــدي ــد ت ـمــامــا كما
يقوم رجــال الدين بتأويل األحاديث
وال ـن ـص ــوص الــدي ـن ـيــة .ت ــرى نــانـســي
«أن عملية البحث في العمل ما زالت
مفتوحة أك ــان مــن الناحية النظرية
أم العملية والـتــأويــات ال متناهية،
وه ــي ت ـطــاول كــافــة عـنــاصــر الـعــرض
مــن النصوص الدينية إلــى الكلمات
ً
ُوصوال إلى الرقص واملوسيقى».
أنـتــج هــذا الـعــرض فــي إط ــار احتفال
«امل ـ ـ ـ ـ ـ ــورد ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي» ب ـ ـ ُم ـ ــرور ع ـشــر
سـنــوات على تأسيسه .قــدم العرض
العاملي األول لــه فــي مصر فــي أيلول
(سـبـتـمـبــر) مــن ال ـعــام املــاضـ ُـي خــال
احتفالية «بــدون تكليف» ،وق ـ ِّـدم في
آذار (مـ ـ ــارس) امل ــاض ــي ف ــي «مـتـحــف
ح ـض ــارات أوروب ـ ــا وال ـب ـحــر األبـيــض
املـتــوســط» ( )MuCEMفــي مرسيليا
في فرنسا.
«ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة» لـنــانـســي ن ـعــوس ووائ ــل
ق ــدي ــح 20:00 :مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم ـ ـ ـ «م ـس ــرح
دوار الـشـمــس» (ال ـطـيــونــة) ـ ـ ـ لــاسـتـعــام:
01/381290

