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فنون مشهدية

عنبر رقم مليون
يوميات الجنون
السوري
بعد إلغاء عرضها في السابق ،انطلقت المسرحية
التي أ ّلفها بسام جنيد وأخرجها فرحان الخليل على خشبة
نص ذكي يحاكي اللحظة
المسرح القومي في الالذقيةّ .
مأسويتها
الراهنة بكل
ّ
صهيب عنجريني
خمسة أيام فقط عاشتها مسرحية «عنبر
خشبة املـســرح القومي
رقــم مليون» على
ُ
ف ــي ال ــاذق ـي ــة ،ب ـعــدمــا أل ـغ ــي عــرض ـهــا في
م ـ ــرة س ــاب ـق ــة ،وأثـ ـ ـ ــارت أخ ـ ـ ـذًا ّ
وردًا ح ــول
األسباب والــدوافــع( .األخبار .)2014/5/8
املسرحية التي كتب ّ
نصها بسام جنيد،
وأخرجها فرحان الخليل (إنـتــاج «البيت
العربي للموسيقى» بالتعاون مع املقاهي
الثقافية في الالذقية) استطاعت أن تأخذ
ج ـم ـه ــوره ــا فـ ــي رحـ ـل ــة داخ ـ ـ ــل ف ـص ــل مــن
فصول جنون املــأســاة الـســوريــة ،مــن دون
ّ
َ
أن تسقط في فخ التكلف واملباشرة .لبنة
ال ـن ـ َجــاح األول ـ ــى كــانــت نـ ّـصــا ذك ـ ّـي ــا ،عــرف
كـيــف يــؤســس لـعــاقــة متينة مــع املتلقي،
ً
مـشـتـغــا ع ـلــى تـفــاصـيــل دق ـي ـقــة ف ــي بـنــاء
شخصيتيه الــوحـيــدتــن .ينطلق العرض
من ذروة درامية باتت ـ رغم افتراضيتها
في العرض ـ حاضرة في يوميات الوجدان
مركب
السوري :عاشور وأبو سونيا على
ٍ
ف ــي عـ ــرض ال ـب ـح ــر ،ي ـب ـح ـثــان ع ــن شــاطــئ
لجوء .تتولى الحوارات َ
عقد مقارنات غير
مباشرة ،بني الحياة التي اختارا الهروب

بسام جنيد وأحمد عاشور في مشهد من العرض

منها ،وتلك التي يتطلعان إلــى الحصول
َ
عليها في امللجأ املــأمــول كما بــن بطليه،
بـشـخـصـيـتـيـهـمــا ال ــذاه ـب ـت ــن إلـ ــى أقـصــى
عاشور ُالبسيط واملباشر،
حدود التناقضّ :
وأبـ ــو ســون ـيــا امل ـثــقــف واملـ ـ ّـدعـ ــي .ال ـهــروب
مــن الـحــرب ليس الــرابــط املشترك الوحيد
ماض أقدم،
بينهما .ثمة أيضًا الهروب من
ٍ
ًّ
ٌ
ّ
مليء
يخص كــا منهما على ِحــدة،
ـاض
مـ ٍ
بــال ـخ ـي ـبــات ،وال ـخ ـي ــان ــات ،وال ـت ـنــاق ـضــات.

كل العناصر المسرحية
مثلين
الم َ
ُس ّخرت لخدمة ُ

«نديمة» ترقص
على ضفاف الحرب
«مـ ـ ـ ــاذا ص ـن ـع ـ َـت ب ــال ــذه ــب ،م ـ ـ ــاذا ف ـع ـلـ َـت
بالوردة؟» .سيكون في اإلمكان استعارة
الـســؤال من الــراحــل الكبير أنسي الحاج،
لطرحه على مؤلف ُ
ومـخــرج مــونــودرامــا
«نديمة» من دون انتظار إجابة .لو كانت
ً
ُ
اإلج ــاب ــة ح ــاض ــرة ،ملــا ت ــرك األداء الــافــت
الذي ّ
ّ
قدمته املمثلة روبني عيسى ضحية
نـ ٍّـص شبيهٍ بالذي كتبه وأخــرجــه الفنان
علي صـطــوف .نـ ٍّـص ُمـغــرق فــي السردية،
ُمـتـخـفــف م ــن الـبـنـيــة ال ــدرام ـي ــة ال ـتــي هي
بطبيعة الـحــال ُ
روح امل ـســرح ،س ــواء كان
الحامل اللغوي حــوارًا أو مونولوجًا ،أو
وإذا كان املؤلف
حتى كان ّ
العرض صامتًاُ .
الرؤيا املضادة التي
غياب
فخ
قد وقع في
ُ
ُ
تقوم عــادة على كاهل املخرج (وهــو هنا
َ
ّ
املؤلف ذاته) فقد كان حريًا بالدراماتورج
ران ـ ـيـ ــا ريـ ـش ــة ال ـت ـن ـ ّـب ــه إل ـ ــى ه ـ ــذا امل ـط ــب،
وال ـس ـعــي إل ــى إي ـجــاد ال ـح ـلــول .ال يبتعد
«نديمة» عن القوالب املعهودة في كتابة
نصوص املونودراما .ثمة بطلة وحيدة،
ُّ
فتيات
تخص
تستحضر حكايات قديمة،
ٍ
َ
دتهن الحرب كما ّ
وسيدات ّ
شردتها.
شر
َ
ُ
هي التي ألفت نفسها تسكن قبوًا في أحد
ثياب سكانه،
املباني ،وتعتاش من غسل
ِ
ً
متنقلة بــن حـكــايــةٍ وأخ ــرى عـبــر ارت ــداء
قطعة مــابــس تـخـ ُّـص صاحبة الحكاية.
ّ
َ
الغوص عميقًا
على أن الكاتب لم يحاول
َ
الحرب .لو فعل ذلك ،لطالعنا
في مجتمع
َ
ـات
ب ـح ـك ــاي ــات أعـ ـ ـم ـ ــق ،وأصـ ـ ـ ـ ــدق .ح ـك ــاي ـ ٍ
جديدة تمامًا ،ال ُينتجها ســوى مجتمع
ً
الـحــرب .لكن ب ــدال مــن ذل ــك ،وضعنا أمــام

من كتاب «هراهير» لفيليب غلوك الذي يصدر
عن «دار أركان» في «معرض الكتاب الفرنكوفوني في
بيروت» هذه السنة.

شأنهما في ذلــك شــأن الشخصية الثالثة
«نـ ـ ـ ــزار» .ذلـ ــك ال ـغ ــائ ــب ال ـ ــذي ي ــأخ ــذ حـيـزًا
كبيرًا من حــوارات الشخصيتني .نكتشف
الحقًا أنه ليس كائنًا من لحم ودم ،بل هو
ٌ
ُ
مـعــادل مــوضــوعــي ،أشـبــه بمشجب تعلق
ً
الشخصيتان األســاسـيـتــان عليه فصوال
سوداء من ماضيهما الشخصي.
ال تـصــل الــرحـلــة نـحــو الـلـجــوء إلــى نهايةٍ
ُ
املشاهد أنها رحلة ُمتخيلة.
يكتشف
م ّــا.
ٌ
ّ
إن ـه ــا ح ـل ـقــة ف ــي سـلـسـلــة رحـ ــات يتسلى
بها نــزيــا «عنبر رقــم مـلـيــون» فــي َ
مص ّح
ال ُيحدد له العرض ماهية مكانية ،تاركًا
َباب التأويل مفتوحًا على إجابة وحيدة:
املصح السوري.
ورغـ ــم أن ح ــل «ال ـل ـع ـبــة امل ـســر ّح ـيــة» ليس
جديدًا ،أو ُمبتكرًا ،غير أن ُصناع العرض
نجحوا في توظيفه ،فخلق ُمبررًا لبعض
املـ ـق ــوالت ال ـخ ـطــابـ ّـيــة ال ـت ــي كـ ــان ال ـعــرض
ُم ـص ـ ّـرًا عـلــى طــرح ـهــاّ .
وأي م ـبــرر منطقي
ُ
َ
ً
ُي ـم ـكــن أن ي ـك ــون م ـق ـب ــوال أك ـث ــر م ــن لـعـبــةٍ
يـ ّ
ـؤدي ـهــا م ـج ـنــونــان داخـ ــل ع ـن ـبــر؟ مـخــرج
َ
ال ـعــرض أف ـلــح فــي اعـتـمــاد شـكــل إخــراجــي
متخفف من كل ما ال لزوم له.
بسيط،
ٍ
ٍ
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ل ــم ُي ــره ــق عــرضــه في
ُ
سبيل تقديم مفاتيح تخبرنا أن بطليه
ي ـق ـب ـعــان داخ ـ ــل م ـصــح ع ـق ـلــي ،ب ــل اكـتـفــى
ب ــاإلح ــال ــة ال ـت ــي ي ــأخ ــذن ــا إل ـي ـهــا ال ـع ـنــوان
امل ـس ـتــوحــى م ــن «ع ـن ـبــر رقـ ــم  »6ألن ـطــون
ت ـش ـي ـخ ــوف .ك ـم ــا ك ـ ــان اإلخـ ـ ـ ـ ــراج س ـل ـســا،
وأنيقًا.
وهادئًا ،والديكور بسيطًا ُ ّ
لخدمة
ـرت
ـ
ـخ
ك ُــل األغ ـ ــراض املـســرحـيــة س ـ
ّ
َ
امل ـم ـث ــل ــن ،وم ـن ـطــوق ـه ـمــا .ب ــدوره ـم ــا ،ق ــدم
بـســام جنيد (ب ــدور أبــو ســونـيــا) ،وأحمد
عــاشــور (ب ــدور عــاشــور) ً
أداء الف ـتــا .وبــدا
َ
ّ ًّ
ج ـل ـ ّـي ــا أن ك ـ ــا م ـن ـه ـمــا ق ــد اشـ ـتـ ـغ ــل عـلــى
فترض لشخصيته ،فلم يضعانا
ـاض ُم
ٍ
مـ ٍ
ّ
ّ
أمـ ـ ــام ش ـخ ـص ـي ـتــن م ـن ـبــت ـتــن ع ــن ك ـ ــل مــا
سـبــق ال ــراه ــن ال ــدرام ــي .عـلــى الـعـكــس من
ٌ
ٍّ
ذل ــك ،خــرجــت مــن جعبة ك ــل منهما حـيــاة
كــام ـلــة ،ح ـضـ َـرت تجلياتها أم ــام املـتـفــرج
على امتداد ساعة وعشر دقائق هي زمن
ً
َ
العرض ،الذي كان من شأن اختزاله قليال
أن ُيبقي الوتر املسرحي مشدودًا ورشيقًا،
ُ
وينقذه من بعض لحظات التراخي التي
ّ
َ
شابته وهددت إيقاعه بالهبوط.

املآسي املعهودة التي تعاني منها املرأة
ً
في معظم املجتمعات .روى لنا مثال قصة
ام ـ ــرأة ع ـق ـيــم ،وأخ ـ ــرى اس ـت ـجــابــت اآلل ـهــة
لدعائها فمنحتها ابنًا كانت قد نذرت أن
تسميه اسمًا ُمركبًا تتداخل فيه الديانات
وال ـط ــوائ ــف .كـمــا اخ ـتــار ملــاضــي نــديـمــة/
البطلة املحورية تلك الثيمة املعهودة عن
طفلة ّ
زوجها أهلها برجل ُ
يكبرها بكثير،
ث ـ ّـم يـبــدأ بتقديمها ألصــدقــائــه ،ويـشــرف
ُ
تبيع جسدها.
على تحويلها إلى راقصة
وي ـب ــدو أن مــوضــوعــة ال ـح ــرب وال ـت ـشــرد
الناجم عنها قد دفعا الكاتب إلى الجنوح
ـوق ح ــاول أن ي ـكــون وجــدانـيــا
نـحــو مـنـطـ ٍ
ومــؤث ـرًا ،فــأوغــل فــي شعرية َ أخ ــذت شكل
البكائيات وامل ــراث ــي ،مــا ف ــرض نــوعــا من
ال ــرت ــا ًب ــة ،وخ ـل ــق ف ــي ك ـث ـيــر م ــن األح ـي ــان
قطيعة مع املتلقي.
ً
قطيعة يـبــدو أن املـخــرج ح ــاول تالفيها
ع ـ ـبـ ــر االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة بـ ـبـ ـع ــض املـ ـ ــؤثـ ـ ــرات
الخارجية الـتــي سبق أن حـجــزت مكانًا
ً
لـهــا فــي الــوعــي الـجـمـعــي .يطالعنا مــرة
ب ـم ـق ـط ــوع ــة شـ ـع ــري ــة ب ـ ـصـ ــوت ال ـش ــاع ــر
العراقي مظفر النواب «يا حزن» ،وأخرى
ب ـشــارة مسلسل «نـهــايــة رج ــل شـجــاع»،
قيمة
من دون أن تضفي تلك املؤثرات أي َ
درام ـي ــة م ـضــافــة .الـتــوفـيــق ال ــذي جــانــب
َ
ع ـلــي ص ـط ــوف ك ــات ـب ــا ،ح ــال ـف ــه م ـخــرجــا.
أج ـ ــاد مـ ــلء ال ـف ـض ــاء ا ُمل ـس ــرح ــي بممثلة
غسيل أحسن استغاللها
وحبال
وحيدة،
ٍ
ِ
سـيـنــوغــرافـ ّـيــا ،ودالل ـ ّـي ــا .كـمــا ُيـسـجــل لــه،
ت ـم ـك ـنــه مـ ــن اسـ ـتـ ـغ ــال قـ ـ ـ ــدرات مـمـثـلـتــه
الــوح ـيــدة .الــدي ـكــور ،واألزي ـ ــاء بــدورهـمــا
أفلحا في أداء الوظائف املطلوبة منهما،
ـق
كـمــا أ ّس ـهــم تـصـمـيــم اإلض ـ ــاءة ف ــي خـلـ ِ
مشهدية أنيقة.
صهيب ...
«نديمة» :حتى  4ت 2ـ «مسرح القباني» ،دمشق.

