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جالل خوري :موعد مع شكسبير
أحمد محسن

صورة
وخبر

ّ
(القـوة
معـرض بعنـوان Weak Force
ينطلـق فـي بـازل السويسـرية اليـوم
ّ
الضعيفـة) للفنـان األميركـي بيتـر هالـي .إنـه جـزء مـن  ،Art Baselوهـو أحـد
أهـم المعـارض المخصصـة للفـن المعاصـر والحديـث فـي العالـم .ينطلـق
الحـدث اليـوم فـي  ،Unlimitedقبـل أن ُيختتـم فـي  19حزيران (يونيـو) الحالي.
(فابريـس كوفرينـي ـــ أ ف ب)

ّ
ل ـي ــس ش ـك ـس ـب ـيــر ض ـي ـف ــا عـ ــاديـ ــا يـ ـح ــل عـلــى
بيروت .في األساس ،النقاش ما زال قائمًا ،بعد
 400عــام :هــل غــاب شكسبير حقًا؟ كثيرون
يـجـيـبــون :ال .مــا زال الـكــاتــب الكبير حــاضـرًا،
ّ
ومـ ـي ــزة ال ـك ــت ــاب ه ــي ال ـح ـض ــور ف ــي غـيــابـهــم.
ال ـيــوم ،ت ــؤدي م ـيــراي مـعـلــوف بصحبة رفعت
طربيه ،أدوارًا مشهدية من مسرح شكسبير
ف ــي م ـنــاس ـبــة  4ق ـ ــرون ع ـلــى رح ـي ـل ــه .امل ـخــرج
املـعــروف جــال خــوري (ال ـصــورة) الــذي أنجز
عمل «شكسبير إن حكى» الــذي سيدور على
 14محطة في لبنان ،يؤكد ّأن «وجــود املمثلني
الكبيرين ،والقيمة الكبيرة للكاتب اإلنكليزي
ن ـف ـســه ،ي ـج ـعــان م ــن امل ـس ــرح حــدثــا بـيــروتـيــا
محببًا ،ويعيدان إلى املسرح بريقًا بدأ يخفت».
فــي امل ـبــدأ ،سـيـقــرأ املـمـثــان الـكـبـيــران مــن أهــم
أعمال شكسبير .أعمال اختيرت على معايير
شكسبيرية صــرفــة ال لبنانية ـ ـ مـحـلــويــة؛ أي
ان أهـمـيـتـهــا أو أس ـب ــاب اخ ـت ـيــارهــا ت ــأت ــي في
سياق ق ــراءة أدبـيــة صــرف .البعد املحلي لهذه
االختيارات سيكون «في املقدمات التي دبجها
م ـخــرج ال ـع ـمــل» وس ـتــأتــي ف ــي س ـيــاق الـعــرض
وخالله.
وفقًا لخوري ،فإن الشخصيات الشكسبيرية
«ال ـ ـث ـ ـق ـ ـي ـ ـلـ ــة» س ـ ـت ـ ـكـ ــون حـ ـ ــاضـ ـ ــرة مـ ـ ــن ت ـســع
ّ
«املسرحية
مسرحيات« :هاملت»« ،كما تشاء»،
ّ
االسكتلندية»« ،ريـتـشــارد الـثــالــث»« ،كوميديا
األخ ـ ـطـ ــاء»« ،امل ـل ــك ل ـي ــر»« ،ح ـل ــم لـيـلــة ص ـيــف»،
«العاصفة» ،و«روميو وجولييت» .العرض كما
هــو مـقــرر ،يشمل ق ــراءات مــن املـســرح الكبير،
ل ـكــن م ــن امل ـت ــوق ــع ،أن ي ـ ــؤدي امل ـم ـث ــان أدوارًا
تتجاوز العرض ،كما فعال في مرات سابقة ،إذ
ً
ً
يؤديان عمال مسرحيًا كامال ،في النصوص
التي حفظاها تمامًا ،وقد يكتفيان بالقراءة في
أحيان أخرى .وهنا ،ال بد من تسجيل مالحظة
ٍ
أنـ ــه إلـ ــى ج ــان ــب ص ـعــوبــة ت ـعــريــب شـكـسـبـيــر،
وت ـحــويــل الـلـغــة إل ــى «ال ـعــام ـيــة» أح ـيــانــا ،هـنــاك
أيضًا الصعوبة فــي األداء .يعرف املـخــرج هذا
جيدًا ،ولكنه يعرف أيضًا قيمة املمثلني اللذين
اختارهما للعمل.
ال ي ــري ــد امل ـن ـظ ـمــون أن ي ـك ــون ال ـع ـمــل رب ـح ـيــا،
يــريــدونــه م ـســرحــا خــال ـصــا ،ول ــذل ــك سيتركز
الـحـضــور عـلــى ال ــدع ــوات .ال يـضـ ّـر هـنــا بعض

اإلص ـ ــرار عـلــى املـنـظـمــن ب ــأن ي ـحــدثــوا تغييرًا
فــي برنامجهم ،ويفسحوا املـجــال أم ــام فئات
أوس ـ ــع ،ل ـل ـت ـعــرف إل ــى شـكـسـبـيــر ،وت ــال ـي ــا إلــى
الفنانني طربيه ومعلوف من مسافة قريبة إلى
حــافــة امل ـســرح .امل ـســرح ال ــذي نـتـحــدث عـنــه هو
مـســرح حقيقي .وعـنــدمــا نـقــول شكسبير ،ال
يمكن أن يكون املسرح مسرحًا أكثر من ذلك.
صحيح أن األدوار ستتنوع بني القراءة واألداء،
لـكــن يـجــب الـتـنــويــه إل ــى أن االسـتـعــانــة ب ــأوراق
نحو مباشر،
الكاتب الكبير والقراءة منها على ٍ
س ـت ـك ــون ــان م ـق ـت ـط ـع ـتــن م ــن املـ ـشـ ـه ــد ،ال مــن
املسرح .اليوم ،الجميع على موعد مع أداء مميز
إحـيـ ًـاء لــذكــرى عمالق مــن عمالقة املـســرح في
الـتــاريــخ .يمكننا مــن حــديــث خ ــوري املتحمس
للتجربة ،أن نتوقع عرضًا مشبعًا بالتفاصيل
الدرامية الالئقة بصاحب الذكرى ،وأداء حرفيًا
رفيعًا ،تتفاوت انفعاالت املؤدين فيه على ذات
مستوى التفاعل العبقري الــذي يحمله النص
الشكسبيري .سيتسرب غضب هاملت إلى
الحاضرين ورغـبـتــه فــي اإلنـتـقــام ،وفــي لحظة
الفرح ،قد يذهبون للتجوال في إفسوس ،كما
هي الحال في «كوميديا األخطاء».
*«شكسبير إن حكى ـ ـ ق ــراءة بالعربية»
لجالل خوري مع ميراي معلوف ،ورفعت
طــرب ـيــه 20:30 :م ـس ــاء ال ـي ــوم ـ ـ ـ بــازيـلـيــك
سـيــدة األيـقــونــة العجائبية (األشــرفـيــة ـ
بيروت) .لالستعالم03/103016 :

خل شهر رمضان 2016
طرب صيداوي
مع محمد خيري
في ّأول أنشطته الفنية
الرمضانية لهذا العام ،يستقبل
«مركز معروف سعد الثقافي»
في صيدا (جنوب لبنان) غدًا
الجمعة حفلة طربية ّ
مميزة
يحييها الفنان السوري
محمد خيري (الصورة) .كما
جرت العادة في حفالته التي
يجوب فيها املناطق اللبنانية،
سيؤدي خيري في هذه السهرة
مختارات من تراث مدينته
حلب التي تركها عام 2013
ّ
جراء الحرب الطاحنة ،وأخرى
من التراث األندلسي ،إضافة
إلى أغنيات من الريبرتوار
العربي الشهير.
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حس
الشيخ 
يقدم

أسطورة  
تانيا

إي أبو عبدو  -إيقاع جمال عبدالكريم  -إيقاع
تمام سعيد  -عود نوفل علي  -ناي


الثثاء   2016/06/21الساعة التاسعة ونصف مسا ًء
ء
تقدمان

حواط
تيز ّ
المطربة الكبة


الرحالة  حفلة طربية خاصة
حواط و فرقة ّ
باشاك مع سامي ّ


اربعاء   2016/06/22الساعة التاسعة ونصف مسا ًء

أوركسا جمعية لبنان السم بإدارة 

استاذ وليد بو ¡حال
تقدم

نينا
نين حميدان

 أمسية ”أيام العز“

الخميس   2016/06/23الساعة التاسعة ونصف مسا ًء

مح المدينة
يقدم

سودانشو ما

وفرقته الموسيقية بهدف »ن ثقافة السم¡» ,ما سيؤدي أنغام "خيا "¹باللغة الهندية ،الفارسية و العربية


احد   2016/06/26الساعة التاسعة ونصف مسا ًء

Design: Ilat K.

محمد خيري في سهرة قدود
حلبية :غدًا  17حزيران (يونيو)
ً
مساء ـ «مركز
ـ الساعة العاشرة
معروف سعد الثقافي» (صيدا ـ
جنوب لبنان) .للحجز واالستعالم:
 07/725001أو 07/725002


هندوستا¿ من شمال الهند
حفل موسيقي

