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ثقافة وناس

جوليا قصار في مشهد من العمل

ونص بالفصحى والمحكية اللبنانية ،وأغنيات من التراث العربي .في تجربته اإلخراجية
فنون مشهدية جوليا قصار ،ساندي شمعون ،لينا ّ
سحاب ...ثالث نساء ّ
نص عمل يسائل الحرب الدائمة في منطقتنا ،كأ ّنها لعنة أبدية .بلغة بسيطة ،يستعير من التراجيديا اإلغريقية مالمحها ،ومن
االولى ،يذهب الفنان اللبناني الشاب إلى ّ
األحداث العربية مناخاتها ،مع إحاالت للنصوص المشرقية المسيحية

بينيلوبي وميديا وأم يوسف واألخريات

روي ديب :لعبة الموت ...لعبة المسرح
روان عز الدين
املـ ـ ـ ــوت «قـ ــريـ ــب مـ ــن ه ـ ـ ـ ــون» ،بـحـســب
ع ـن ــوان مـســرحـيــة روي دي ــب (كـتــابــة
وإخ ـ ــراج) الـتــي تـعــرض عـنــد الثامنة
والـنـصــف مــن مـســاء الـيــوم والـغــد في
«م ـســرح املــديـنــة» (الـحـمــرا ـ ـ ب ـيــروت).
بعدما أنـجــز الـفـنــان اللبناني أعمال
فيديو وسينما ،آخرها «بيت البحر»
(منعته الرقابة اللبنانية من العرض)،
ي ـق ــدم ع ــرض ــه امل ـس ــرح ــي األول ال ــذي
افتتح أخيرًا ضمن فعاليات «بينالي
الشارقة».
في «قريب من هون» دعوة إلى توقيف
الزمن ،إلطالق مرثية أو وداع .إذا كان
َ
املــوت ق ــدرًا ،فلنسلم ب ــه ...لكن فلنعط
اسـ ـت ــراح ــة .ف ـل ـيــؤخــد ن ـفــس ب ــن جثة
وأخ ــرى ،وبــن مــوت وآخ ــر ،أو فاصل
ع ــزائ ــي كـ ــاد ي ـف ـقــد م ـع ـنــاه م ــع ت ـكــرار
املوت .تراجيديته املعاصرة ستحتفظ
ّ
وتجمدها .ثــاث نساء
بهذه اللحظة
(جوليا قصار ،ساندي شمعون ،لينا
سـ ّـحــاب) ونـ ّـص بالفصحى واملحكية
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،وأغ ـ ـن ـ ـيـ ــات م ـ ــن ال ـ ـتـ ــراث
ال ـعــربــي .نــص يـســائــل ال ـحــرب ككائن
دائ ــم الـحـضــور ،ويـحـيــي ال ـحــزن على
املوتى ،بلغة بسيطة وقريبة ،تستعير
مــن التراجيديا اإلغريقية مالمحها،
ومـ ــن األح ـ ـ ــداث ال ـعــرب ـيــة مـنــاخــاتـهــا،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إح ـ ـ ــاالت لـلـنـصــوص
الدينية املشرقية املسيحية.
تـ ــدور األحـ ـ ــداث ف ــي مــدي ـنــة مـجـهــولــة
وزم ــن يـصـلــح ألوقـ ــات كـثـيــرة .وبـهــذا
يجد العنوان سهولة في التقاطع مع
أي مــديـنــة أخ ــرى .أم يــوســف (جوليا
ق ـ ّـص ــار) ت ـج ـلــس ع ـلــى األرض .املـ ــرأة
واألم والـ ــزوجـ ــة ت ـح ـكــي مــونــولــوجــا
ً
طويال مع ابنها يوسف الــذي ال نراه
طوال العرض .إنه في غرفته ،يستعدّ
لــالـتـحــاق بــال ـحــرب ،أي ح ــرب .حــرب
مستمرة من زمان .كلما ّ
جردها النص
من تفاصيلها وحيثياتها وهويتها،

يـصـيــر ح ـض ــوره ــا طــاغ ـيــا وذا ق ــدرة
أكبر على التسلل بني أزمنة مختلفة،
ستصلها باللحظة التي نشاهد فيها
املسرحية .وإذ يعفي ديب مسرحيته
مــن قــالـبــن زمـنــي ومـكــانــي صــارمــن،
رغ ــم اإلح ــال ــة الــواض ـحــة إل ــى املنطقة
ال ـعــرب ـيــة ،وامل ـ ــوت امل ـعــاصــر الـ ــذي ما
هو إال امتداد لتاريخ مثقل بالحروب
وال ـ ـ ـ ــدم ،ف ــإن ــه ّ ي ـخ ـت ــار ل ـح ـظ ــة ف ــردي ــة
ليطيلها ويكثفها على الخشبة .من
مكانها ،حيث تخيط األقمشة ،تواجه
أم يوسف مصير ابنها املحتم بعدما
واج ـهــت قبله املـصـيــر نفسه ل ــزوج ال
تعرف إن كــان يعيش في مكان ما أو
قتل في الحرب .الحرب إذًا ،هذا املصير
ال ــذي يـسـلــب املــدي ـنــة أب ـنــاء هــا واح ـدًا
ت ـلــو اآلخـ ـ ــر .ال ي ـب ـقــى ألم ي ــوس ــف إال
ّ
التمسك بحق واحــد :أن تقيم طقوس
العزاء البنها قبل رحيله .قد ال تتمكن
م ــن دف ـنــه الح ـق ــا .ف ـعــل اس ـت ـبــاقــي هو
خيار أساسي لوداع املوتى ،والسبيل
ّ
والتحدي .اقتطاع
الوحيد للمواجهة
ف ـع ــل ال ـ ـعـ ــزاء أو ال ـ ـحـ ــزن مـ ــن س ـيــاقــه
التسلسلي في عملية املــوت ،يحيلنا
إلــى حتمية املــوت وقــربــه ،فيما يترك
مساحة للتأمل بالحزن كحالة قائمة
بــذات ـهــا .فــي طــرحــه املـســرحــي يبتعد
ديــب منذ البداية عن أسباب ودوافــع
ّ
االلـ ـت ـح ــاق ب ــالـ ـح ــرب .ي ــرك ــز ع ـل ــى مــن
ّ
يتلقون هذه الخسارات دائمًا .يصور
املــونــولــوج عــاقــة أم يــوســف بابنها.
ّ
عالقة متناقضة ومتقلبة .تلومه تارة
وت ـهــرب مـنــه ثــم تــدعــوه إلـيـهــا ،تزعل
منه وتزعل عليه ،وتستعيد ذكرياتها
م ـ ـعـ ــه .ي ـع ـت ـم ــد الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ال ـن ــص
واملمثل ،ضمن خمسة مشاهد تحاكي
ح ــاالت الـحــزن النفسية بـعــد خـســارة
قريب (إنكار ،غضب ،مساومة ،اكتئاب
ّ
وقـ ـب ــول) .لـكـنــه ال ي ـســلــم ت ـمــامــا بـهــذا
الشقاء .يأتينا صوت مذيعة الراديو
(لينا سحاب) التي تجلس على زاوية
امل ـســرح بخفة تـقـطــع ،عــن قـصــد ،هــذا

السيل من الحزن في مشاهد البطلة.
ح ــدي ــث امل ــذيـ ـع ــة ي ــوف ــق بـ ــن مـ ــا هــو
واقعي وما هو غرائبي ،ويمنح العمل
طــابـعــا ســاخ ـرًا (رغ ــم ق ـســاوة األخـبــار
ن ـف ـس ـه ــا) .ت ـن ـه ـمــر األخ ـ ـبـ ــار ال ــدم ــوي ــة
باندفاع وتفاؤل صباحي جاهز« :تم

تتوجه
أقوى المشاهد هو حين ّ
أم يوسف للحديث مع القناص
الرابض مقابل بيتها

لينا سحاب
في العمل

ال ـع ـثــور عـلــى بـعــض األشـ ــاء املــرمـ ّـيــة
ع ـنــد حـ ــواف ال ـ ـشـ ــوارع ،ال ــرج ــاء ممن
فقد أش ــاءه الـتـ ّ
ـوجــه إلــى أق ــرب نقطة
ّ
للتعرف عليها .فيما تعمل السلطات
على تأمني فحص الدي إن آي مجانًا».
ه ـن ــاك تــوظ ـيــف لـكـلـيـشـيـهــات أخ ـبــار
ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــات ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــات وم ــواقـ ـفـ ـه ــن
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،ول ـب ـع ــض

ال ـن ـص ــائ ــح واألبـ ـ ـ ـ ــراج« .ص ـح ـي ــح ان ــو
اليوم جديد ،بس هوي للصراحة متل
أي يوم تاني» .بهذه العبثية يحاكي
س ـي ــل األخ ـ ـبـ ــار ال ـع ـن ـي ـفــة وع ــادي ـت ـه ــا
كما تطالعنا كــل ي ــوم .ط ــوال العرض
ت ــواص ــل األق ـم ـش ــة ال ـت ــي تـخـيـطـهــا أم
يوسف ارتفاعها من الخلف .للعنصر
الـسـيـنــوغــرافــي الــوحـيــد عـلــى املـســرح
دالالت ك ـث ـيــرة .اس ـتــوحــاهــا دي ــب من
الصور التي انتشرت في مدينة حلب،
وفيها خــاط الناس ستائر الشرفات،
ووصلوها بني البيوت ،ملنع القناص
من الرؤية .ال إحالة واضحة إلى حلب
أو الحرب السورية .الحرب واحدة في
كل مكان والقناص حاضر أيضًا .هو
ال ــذي قـتــل سـهــى (س ــان ــدي شـمـعــون)
ابنة أم يوسف قبل سنوات .شمعون
الـ ـت ــي ت ـ ــؤدي دور االب ـ ـنـ ــة وامل ـغ ـن ـي ــة،
نـ ــراهـ ــا فـ ــي م ـش ـه ــد واح ـ ـ ــد تـسـتـعـيــد
مــاضـيـهــا ولـحـظــة قـنـصـهــا ومــوتـهــا،
لتكمل بعدها الحضور طوال العرض

عـبــر ال ـغ ـنــاء (ي ــا غ ــزال ــي ،آه ي ــا الل ــي،
ربـيـتــك ص ـغ ـي ــرون )...ال ــذي يكثف من
امل ـي ــان ـك ــول ـي ــا واإلحـ ـ ـس ـ ــاس بــال ـف ـقــد.
ي ـق ــول ديـ ــب إن ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ال ـغ ـنــاء،
بما فيه مــن تعبير يــومــي فــي العالم
العربي ،استمده من حضور الكورس
في التراجيديا اإلغريقية .لعل أقوى
املـشــاهــد هــو حــن تـتـ ّ
ـوجــه أم يوسف
للحديث مع القناص الــرابــض مقابل
بـيـتـهــا ف ــي مـشـهــديــن .ي ـت ـجــاوز حكي
أم يــوســف وي ـف ــوق شـخــص الـقـنــاص
ن ـف ـســه ،ل ـي ـطــال م ــا ه ــو أك ـب ــر :املـصـيــر
نفسه أو املـســؤول عــن املصائر ربما،
فيما يـجــد طــريـقــه إل ــى امل ـت ـفـ ّـرج الــذي
ي ـج ـلــس ق ـبــال ـت ـهــا« .إذا إنـ ــت هــونـيــك
ألن ــو أن ــا ه ـ ّ ــون» .ت ــواج ــه امل ـ ــرأة عقبة
أخ ــرى تتمثل باللجوء إلــى القناص
كي يشهد على مراسم العزاء ،بما أنه
الشخص الوحيد الذي بقي في املدينة
معها .تتنقل قصار في أداء الفت من
حــالــة إلــى حــالــة ،ومــن م ــزاج إلــى آخــر.
يـحــوي املــونــولــوج كــل هــذه التقلبات
ّ
ب ــن س ـخ ــري ــة وت ـه ــك ــم ولـ ـ ــوم وتـ ـم ـ ّـرد
واس ـت ـســام ،فــي لـحـظــات مـعـ ّـيـنــة .أمــا
حزن أم يوسف الذي ما انفك يتراكم،
فـسـيـجـعـلـهــا ت ـل ـت ـحــق بـ ـص ــورة أك ـبــر
لألنثى التي تتلقى الخسارات ،لنساء
التراجيديا اإلغريقية مــن بينيلوبي
وميديا وأخريات .نقلة قد تكون حادة
بعض الشيء في املشهدين اآلخرين،
حــن ت ـقـ ّـدم مــونــولــوجــا بالفصحى ال
يـخـلــو مــن خـطــابـيــة معينة قـلـلــت من
طابعه الشفوي« :أنا هي التي حملت
ابـنـهــا إل ــى املـ ــوت قـبــل أن يـ ـم ــوت.»....
موت ستعلنه الستائر التي ترتفع من
ّ
ولتتحول إلى
االرض لتحجب الرؤية،
جدار رابع كان يفصلنا طوال العرض
عن املسرحية.
«قريب من هون» لروي ديب 20:30 :مساء
ال ـيــوم وغـ ـدًا ـ ـ ـ ـ «م ـســرح املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ
بيروت) .لالستعالم.01/753010 :

