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ستاند آب كوميدي

جلسة ضحك (حميمة) مع جو قديح
ينكب الكاتب واملمثل واملخرج
اللبناني على كتابة عمله الجديد املستوحى
من تجربة األبوة األولى له .في هذا الوقت،
ّ
يقدم الليلة مجموعة من مونولوجاته
الخمسة «حياة الجغل صعبة» ،و«أنا»،
و«فيلم سينما» ،و«لو جوكون» ،و«األشرفية»
قبل أن ّ
يتوجه إلى باريس
منى مرعي
ه� � ��و ع� � � ��رض واح� � � � ��د ف � �ق� ��ط ي �ن �ت �ظ��ر
امل �ش ��اه ��دي ��ن ع �ل��ى خ �ش �ب��ة «م �س��رح
ال� �ج� �م� �ي ��زة» .ال �ل �ي �ل��ة ،ي� �ق ��دم امل �خ��رج
وامل� �م� �ث ��ل ج ��و ق ��دي ��ح ع ��رض ��ًا ي �ض� ّ�م
م�ج�م��وع��ة م �ش��اه��د م��ن ع��روض��ه ال �ـ
«س �ت��ان��د آب» ال �س��اب �ق��ة ،ب��اإلض��اف��ة
ال��ى مشهد واح��د م��ن ع��رض��ه املقبل
ال� � ��ذي ي �ن �ك��ب ح��ال �ي��ًا ع �ل��ى ك �ت��اب �ت��ه
تحت عنوان  .Daddyكل ذلك قبل أن
ينتقل بعد شهر الى باريس لتقديم
ال� �ع ��رض ن �ف �س��ه The Joe Kodeih
 Showع �ل��ى خ�ش�ب��ة «ب �ي��ت ث�ق��اف��ات
العالم» في الثالث من شهر تشرين
األول (أكتوبر) املقبل.
ال ي�ح� ّ�ب ال�ف�ن��ان االب�ت�ع��اد كثيرًا عن
الخشبة .ل��ذا خ�لال فترة التحضير
لعمله  ،Daddyح��رص ع�ل��ى تقديم
م �ج �م��وع��ة ت ��ول �ي �ف ��ات م� ��ن م �ش��اه��د
�رج.
س��اب�ق��ة ل��ه كممثل وك��ات��ب وم�خ� ً
ل� �ك ��ن ه� ��ل ك � ��ان ج� ��و ي �م �ث��ل ح �ق �ي �ق��ة
ح�ين ق ��دم ل�ج�م�ه��وره م��ون��ول��وج��ات��ه
ال �خ �م �س��ة «ح� �ي ��اة ال �ج �غ��ل ص�ع�ب��ة»،
و«أن � � � ��ا» ،و«ف� �ي� �ل ��م س �ي �ن �م��ا» ،و«ل ��و
جوكون» ،و«األشرفية»؟
خ �م �س��ة أع� �م ��ال دأب ف �ي �ه��ا ال �ك��ات��ب
على رص��د «سلوكيات مجتمعية»

�اط ج ��اوره ��ا وع ��اي ��ش ج ��زءًا
ألوس� � � � ٍ
ك�ب�ي�رًا م�ن�ه��ا ،م��ن ق�ص��ص ال �ـ «فاليه
باركينغ» الذي أصبح «عرقًا جديدًا
ف� ّ�رخ بلبنان» ،ال��ى مقارنة محبوكة
ب �ي��ن «ج � �غ� ��ل ال � �ج � �م � �ي� ��زة» و«ج� �غ ��ل
ال �ب��اروم �ت ��ر» و«ال �ج �غ��ل امل�س�ت�ج��د»
ف��ي اح��ال��ة على ال �ف��وارق السياسية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب �ي�ن م �ث �ق��ف ش� ��ارع
الحمرا «اليساري» ،واب��ن األشرفية
«الكوسموبوليتي» الفرنكوفوني،
والجغل الحديث ال�ب��رج��وازي ال��ذي
غ��ال�ب��ًا م��ا يتخذ رك�ن��ًا ل��ه ف��ي ش��ارع
ف � ��ردان .ال ي�س�ه��ب ق��دي��ح ك �ث �ي �رًا في
تلك املقارنة ،فالهدف ليس املقارنة
بحد ذاتها .يبدو لنا املشهد املذكور
ّ
كما ل��و أن الكاتب ي��راق��ب م��ن بعيد
ملتعة املراقبة واالستمتاع باللحظة
ف �ق��ط ال غ� �ي ��ر ،ق �ب��ل أن ي �ن �ت �ق��ل ال��ى
تفصيل جديد :تكثر املشاهد التي
يستنبطها م��ن حياته الشخصية،
وطفولته ،وأيام املراهقة والرعونة،
ولحظات األب ��وة .ل��ذا ي�ب��دو ملشاهد

ب� �ع ��ض ت � �م ��اري ��ن ع� � ��رض The Joe
 Kodeih Showأن� � ��ه أم � � ��ام ج�ل�س��ة
ح �م �ي �م��ة ب �ي�ن أص� ��دق� ��اء ج� ��و ال��ذي��ن
ي �ت �ن��اف �س��ون ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��م إلط�ل�اق
مواقف طريفة واستحضار مشاهد
ّ
تتسم بالتقاط التفاصيل الصغيرة
املضحكة التي ال تخلو من التلميح
الى نقد اجتماعي في آونة واحدة.
ون �ح��ن ن�ن�ت�ق��ل م��ن م�ش�ه��د ال ��ى آخ��ر
خ �ل��ال ج �ل �س��ة ال �ت �م ��اري ��ن ال �س��اب �ق��ة
ّ
ل�ل�ع��رض ،ي�ب��دو ل�ن��ا أن ج��و ال يبذل
ج �ه �دًا ك �ب �ي �رًا ف ��ي ت�م�ث�ي��ل األش� �ي ��اء،
رب �م��ا ألن ال�ت�ف��اص�ي��ل ال �ن��اف��رة تفقد
رونقها عندما نسهب في التشديد
ّ
ع �ل �ي �ه��ا ،ورب� �م ��ا أي� �ض ��ًا ألن ج ��و ل��م
يسع خ�لال ن�ص��وص مونولوجاته
ال�خ�م�س��ة ت�ل��ك إل ��ى ال �ت �ح� ّ�دث خ��ارج
ّ
أن ��اه .ال��رج��ل ال ي��رك��ب شخصية أو
شخصيات .عليه أن يكون هو على
الخشبة ،يسرد تفاصيل من ذاكرته
أج��اد رب��ط بعضها ببعض وانتقل
منها في كل مرة الى تفصيل جديد:

م��ن اللبناني «امل�ت�ف��رن��س» والحياة
في باريس (لو جوكون) ،الى تغيير
معالم بيروت املعمارية الهندسية
وال��دي�م��وغ��راف�ي��ة (األش��رف �ي��ة) م��رورًا
ب� �ط� �ف ��ول ��ة ج � ��و وص � ��داق � ��ات � ��ه (أن � � ��ا)
ً
وص� � � ��وال ال � ��ى ت �ف��اص �ي��ل ال� �ص ��االت
السينمائية الشهيرة التي شهدها
وسط البلد (فيلم سينما) فعالقته

خمسة أعمال
دأب فيها على
رصد «سلوكيات
مجتمعية»

بابنته املولودة حديثًا جولي (دادي
ــ راجع الكادر).
س ��وف ي �ك��ون امل �ش��اه��د ال �ي ��وم على
موعد مع مواقف كثيرة يسردها له
جو قديح ،وعلى األرجح أنها سوف
ت �ض �ح �ك��ه ...ل��رب �م��ا ي �ع��رف امل�ش��اه��د
ك��ل تلك امل��واق��ف ،أك��ان ج��اوره��ا في
ال�ح�ي��اة أم على الخشبة .رغ��م ذل��ك،
سوف يواظب على الضحك ،اذ يبدو
ّ
أن هناك نوعًا من عالج ينبعث من
ال �ض �ح��ك ع �ل��ى م ��واق ��ف ول� ��و ك��ان��ت
م �ت �ك��ررة .ك�م��ا ل��و أن �ه��ا ت�ل��ك ال�ط��اق��ة
ال �ت��ي ن �ج��ده��ا ف ��ي ق ��ول ن�ك�ت��ة ي��زي��د
استمتاعنا بها كلما كررناها وكلما
أج��دن��ا س��رد أو ّس�م��اع تفاصيلها.
ج��و ق��دي��ح ال ي�م��ث��ل .ج��و ق��دي��ح ي��ود
ب�ك��ل ب�س��اط��ة أن يضحك م��ع ذات ��ه...
ومع اآلخرين.
 The Joe Kodeih Show: 20:30مساء
ال����ي����وم ـ���ـ���ـ «م����س����رح ال���ج���م���ي���زة» ،ب����ي����روت ـ
لالستعالم76/409109 :

أبو جولي
ال يخفي جو قديح أن ابنته التي لم تبلغ بعد
عامها األول ،سوف تشاركه الظهور في عرضه
املقبل الذي سوف يتسنى ملشاهد The Joe
 Kodeih Showالليلة أن يحظى بمشهد واحد
منه فقط .في عرض  ،Daddyسوف يتطرق جو
قديح الى تلك العالقة التي تجمع أمًا بابنتها
وقد ّ
شبهها بكونها «انصهارية إلى درجة يجد
الرجل نفسه خارج املعادلة رغم أنه مسببها
األصلي ،ورغم أن رابطًا من نوع آخر ينشأ بني أب
وابنته».

مهرجان

«خان الفنون» الثقافة في مواجهة التجهيل
عمان ـــ يزن األشقر
يلمح شعار مهرجان «خان الفنون»
ف ��ي ن �س �خ �ت��ه األول� � ��ى ال � ��ذي ان�ط�ل��ق
م �س��اء ال �ث�ل�اث��اء ف��ي ع �م��ان بطريقة
م � �ب� ��اش� ��رة ال � � ��ى ال � ��وض � ��ع ال �ث �ق ��اف ��ي
وال �س �ي��اس��ي ال� �س ��يء ال � ��ذي تعيشه
املنطقة في الوقت الحالي.
ّ
رغم أن «داعش» هو حديث الساعة
ف��ي األردن وم ��ا ح��ول��ه ،ي �ب��دو ب��روز
م�ه��رج��ان ث�ق��اف��ي ج��دي��د ف��ي املشهد
األردن� � � ��ي ف ��ي خ �ض��م ن ��زي ��ف ف �ك��ري
ت�ش�ه��ده املنطقة ح��دث��ًا مهمًا تكمن
أه�م�ي�ت��ه ف��ي م �ح��اول��ة ال�ت�ش�ب��ث بما
يؤمن به الفنانون واملثقفون.
ع � �ن� ��وان م� �ث ��ل «ال � �ف� ��ن ف� ��ي م��واج �ه��ة
ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��ل» ي� �ض ��ع امل� ��واج � �ه� ��ة ف��ي

خ��ان �ت �ه��ا األول � � � ��ى :امل� �ع ��رك ��ة ف �ك��ري��ة
وث �ق��اف �ي��ة ب� �ق ��در م ��ا ه ��ي س�ي��اس�ي��ة
أي �ض ��ًا .ل �ك��ن ال �ت �س��اؤل ي�ب�ق��ى مهمًا
ع�م��ا إذا ك��ان��ت م�ه��رج��ان��ات م��ن ه��ذا
النوع قادرة على املواجهة والتغيير
امل �ب��اش��ر ،ك �م��ا ي��وح��ي ال �ع� �ن ��وان ،أم
كونها نوعًا من التحدي واملقاومة
على األقل.
امل �ه��رج��ان ال� ��ذي ان �ط �ل��ق م ��ن م ��درج
«األودي � � � ��ون» ال ��روم ��ان ��ي ف ��ي وس��ط
عمان بقراءات لشعراء عرب راحلني
ك��أن �س��ي ال �ح��اج وأح �م��د ف� ��ؤاد نجم
وغيرهما يلقيها ضيوف املهرجان
ت� �ل� �ت ��ه ح� �ف� �ل ��ة م ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة ل �ث�ل�اث��ي
«ميهمت بوالت» من تركيا ،يستمر
حتى السابع م��ن أي�ل��ول (سبتمبر)
بتنظيم من كل من الشاعرة جمانة

مصطفى ،والصحافية سارة القضاة
والتشكيلية ريم يسوف واملوسيقي
طارق الجندي ،بالتعاون مع «أمانة
ّ
عمان الكبرى .»،يطمح الحدث إلى
استضافة أسماء مهمة وشابة من
تشكيليني وشعراء وموسيقيني من
املنطقة ضمن فعاليات موزعة تأخذ
ال�ع��اص�م��ة األردن �ي��ة ال�ح�ص��ة األك�ب��ر
منها وتحديدًا في مركزها الثقافي
ف��ي ج�ب��ل ال �ل��وي �ب��دة ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى
ث�ل�اث ف �ع��ال �ي��ات ف��ي ك��ل م��ن م��ادب��ا،
وال �س �ل��ط وال �ف �ح �ي��ص م ��وزع ��ة على
ثالثة أيام.
في «خ��ان الشعر» ،تقرأ أسماء مثل
زهير أبو شايب ،وعبود الجابري،
وس�م��ر دي��اب وج�ي�ه��ان ع�م��ر ،بينما
ي�ش�ت�غ��ل ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ون األح� ��د عشر

أمسيات شعرية
وموسيقية ومعرض
تشكيلي

املشاركون في ورشة «خان الرسم»
م �ث ��ل م �ه �ن��ا ال� � � ��درة وب � �ه� ��رم ح��اج��و
وت� �ي� �س� �ي ��ر ب� � ��رك� � ��ات ال� � �ت � ��ي ي �ف �ت �ت��ح
م �ع��رض �ه��ا ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ف ��ي اخ �ت �ت��ام
املهرجان.
نخبوية الثقافة والفن هي ما يطرح
دائ �م��ًا ،وال �ت �س��اؤل م �ش��روع ع�م��ا إذا
كانت مجانية ال�ع��روض أم �رًا كافيًا

للوصول إلى الجمهور الذي يطمح
امل �ه��رج��ان ف ��ي ف �ع��ال �ي��ات��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة
ً
مخاطبته ،بدال من احتضان النخبة
بعضها بعضًا.
ه �ك��ذا ي��وح��ي ال �ع �ن��وان ع �ل��ى األق ��ل،
باعتبار الفن فعل مقاومة ثقافية.
وف� � � ��ي ح �ي ��ن ق� � ��د ت� � �ب � ��دو امل� ��واج � �ه� ��ة
امل � � �ب � ��اش � ��رة ب� ��ال � �ف� ��ن م� � ��ع ال �ع �ق �ل �ي ��ة
التجهيلية املسلحة أمرًا رومانسيًا،
إال أن إق ��ام ��ة وص � �م� ��ود ف �ع��ال �ي��ات
مماثلة غير ربحية وج��ادة في هذا
الوقت أمر ضروري ومهم بحد ذاته
في الثبات على األرض.
«خان الفنون» :حتى  7أيلول (سبتمبر) ـ
عمان ،مادبا ،والسلط والفحيص
www.khanalfunoun.org

