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ثقافة وناس

فنون مشهدية

ُ
ّ
«ليلى» التي قتلت ألف مرة ميشال جبر ...ما بعد بعد تشيخوف
منى مرعي
بعد عرض يتيم في مهرجان «مسرح
ً
امل ــدي ـن ــة» اح ـت ـف ــاال ب ـعــامــه ال ـع ـشــريــن،
ي ـع ـي ــد امل ـ ـخـ ــرج وال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـل ـب ـنــانــي
وأسـ ـ ـت ـ ــاذ امل ـ ـس ـ ــرح ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ـت ــن
الـلـبـنــانـيــة والـيـســوعـيــة مـيـشــال جبر
تـقــديــم «كـيـفــك ي ــا لـيـلــى» عـلــى خشبة
«مسرح مونو» .العمل مونودرامي من
تمثيل نيكول معتوق ،املغنية واملمثلة
الـلـبـنــانـيــة ال ـشــابــة ال ـتــي ش ــارك ــت في
عدد من املسلسالت اللبنانية وبعض
املسرحيات.
تـبــدو خشبة «مــونــو» للوهلة األولــى

متألقة ،عابقة بــروح العرض الــذي لم
ُ
يبدأ بعد .تسدل شاشة الفيديو حيث
يلتئم وجــه نايلة للمرة األولــى .امــرأة
مـتــزوجــة ول ـهــا ول ـ ــدان .ع ــدم االرت ـيــاح
ـاد على الــوجــه .إنها تجربة أداء مع
بـ ٍ
مخرج ال نرى وجهه ،وال ينفك يطرح
ٍ
أسئلة عــامــة واسـتـفــزازيــة على ليلى،
تنخر في مفاصل مؤثرة من حياتها
الشخصية.
«ح ـب ـي ـت ــي؟»« ،ك ــرهـ ـت ــي؟»« ،خ ـن ـتــي؟».
مــن العموميات إلــى األح ــداث املــؤثــرة
وتـفــاصـيـلـهــا وال ـ ــدور الـ ــذي ت ـحــب أن
تؤديه .يسألها ُأن تستفيد من الفضاء
كما تريد .يرى املشاهد فضاء الخشبة

على شاشة الفيديو في حالة ازدواج
وتحضير ملــا سـيـلــي .نــايـلــة فــي حالة
ان ـص ـه ــار م ــع ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــي ت ــود
أن تـلـعـبـهــا أي «ن ـي ـنــا» ف ــي مسرحية
«ال ـن ــورس» لـتـشـيـخــوف ،أو بــاألحــرى
ل ـي ـل ــى /ن ـي ـنــا ش ـخ ـص ـي ـتــان تـعـ ُشـقــان
الـبـحـيــرة ،شغفتهما الـخـشـبــة ،قتلتا
أكثر من مرة كالنورس ،عاشتا تجربة
الحمل والفقدان وفقد الذات والشغف
باملسرح وعدم الشعور بالحب .يطلب
مـنـهــا امل ـخ ــرج أن تـمـســك الـسـيـنــاريــو
وت ـقــرأ ،وإذ بـهــا تـقــرأ الـعـنــوان «كيفك
ي ــا ل ـي ـلــى» .تـكـمــل قــراء ت ـهــا «خـبــريـنــي
ك ـ ـيـ ــف عـ ـشـ ـت ــي بـ ـجـ ـسـ ـم ــك ح ـ ـسـ ــب مــا

بتتذكري؟» .هنا مكمن العمل بأكمله.
يشكل ه ــذا ال ـســؤال املـحـطــة النهائية
فــي الـفـيــديــو .تنتقل مـحــاولــة اإلجــابــة
على هذا السؤال على الخشبة ،فيرى

نص حافل بمشاهد
وحكايا أخاذة وجريئة ترابطت
بسياق نفسي تحليلي

نيكول معتوق في مشهد من العرض

امل ـشــاهــد لـيـلــى مـنـصـهــرة َبشخصية
نايلة التي تماهت في حالة ش َبه عامة
مــع نينا تشيخوف .تـحــاول ليلى في
سـيــاق ال ـعــرض اإلجــابــة عـلــى الـســؤال
ال ـ ـجـ ــوهـ ــري« :كـ ـي ــف ع ـش ـت ــي جـسـمــك
حسب مــا بـتـتــذكــري» .يـغــوص كاتب
النص في منطق تحليلي نفسي يعيد
ليلى إلى مرحلة الطفولة حيث تعاني
م ــن س ـم ـنــة زائ ـ ـ ــدة ،مـسـتـعـيـنــا بـعـقــدة
أوديبية الطالع .تتمظهر عالقة ليلى
مــع والــدهــا ال ــذي دفـعـهــا بسلوكياته
ً
إلى كره ما يمثله جسمها لها وصوال
إل ـ ــى م ــرح ـل ــة امل ــراهـ ـق ــة ح ـي ــث م ـع ــارك
إثـبــات ال ــذات .كلما كــانــت ليلى تثبت
ّ
ب ـم ـغــامــرات ـهــا الـجـنـسـيــة أن جسمها
قـ ٌ
ـادر على اإلث ــارة ،كلما ابتعدت عنه
أكثر .فعلت كل شيء :مارست الجنس
م ـ ــع ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،دخ ـ ـلـ ــت الـ ـ ــديـ ـ ــر ،أغ ـ ــرت
«أنـطــونـيــوس أن ــا فـهـيــم» أح ــد رهـبــان
الــديــر وتفوقت فــي قدراتها الجنسية
على أستاذها في علم النفس .تعاطت
الحشيش ثم الهيرويني فالكوكايني،
ق ـ ــام ـ ــت ب ـع ـم ـل ـي ــة تـ ـنـ ـحـ ـي ــف ،أدم ـ ـنـ ــت
ع ـلــى دواء الـ ـسـ ـع ــال ...فـعـلــت ك ــل هــذا
لـتـسـتـعـيــد ب ـع ـضــا م ــن ح ـب ـهــا لــذات ـهــا
وحب اآلخرين لها :حب والدتها التي
لم تنتبه أنها اغتصبت ،حب والدها
لـ ـه ــا ،اهـ ـتـ ـم ــام اآلخ ـ ــري ـ ــن ب ـه ــا ك ـك ـيــان
منفصل عــن كـيــان زوجـهــا وعائلتها،
اهتمامهم بشخصها وفكرها بعيدًا
عــن جـســدهــا ...كلفها هــذا البحث عن
االه ـت ـمــام تــدمـيـرًا آخ ــر ل ـلــذات يضاف
إلى سجل الجروح الذي ال ينتهي.
حـ ـف ــل نـ ــص مـ ـيـ ـش ــال جـ ـب ــر ب ـم ـشــاهــد

وحـ ـك ــاي ــا أخـ ـ ـ ــاذة وج ــريـ ـئ ــة ت ــراب ـط ــت
ب ـس ـيــاق نـفـســي تـحـلـيـلــي ي ـغــوص في
مسببات ردات فـعــل ليلى وقــراراتـهــا
ويسهب في شرحها .أتى ذلك أحيانًا
على حساب درامية العرض الذي وقع
فــي امل ـي ـلــودرامــا أح ـيــانــا ،كـمــا لــم ينج
م ــن ف ــخ إض ــاف ــة أحـ ــداث ب ــدت مفتعلة
في سياق املشهد ملجرد االنتقال إلى
الفكرة التالية كحدث التلفون الثاني
ح ـيــث ت ـن ـصــح ل ـي ـلــى امـ ـ ــرأة أن تــرســل
أح ــده ــم إلـ ــى م ــرك ــز امل ـع ــال ـج ــة .أس ـهــم
ف ــي ت ــأرج ــح درامـ ـي ــة ال ـع ــرض تثبيت
شـخـصـيــة لـيـلــى ف ــي م ــوق ــع الـضـحـيــة
طوال الوقت ،مما ّ
حد من أبعاد النص
ّ
وت ـل ــوي ـن ــات ــه ،وأثـ ـ ــر ع ـلــى أداء نـيـكــول
معتوق الــذي كان متقنًا (ال سيما في
مـشـهــد الـفـيــديــو ومـشـهــد أب ــو قــاســم):
هل كــان من املمكن أن نــرى ليلى أكثر
استمتاعًا بانتقامها من اآلخرين ،ثم
فــي لحظة تناقض مــا ،تشعر بالندم
واألس ــف عـلــى الـ ــذات؟ هــل ك ــان لـهــا أن
تـظـهــر جــانـبـهــا امل ـشــاغــب م ــن دون أن
ت ـقــع ف ــي س ــرد أف ـع ــال امل ـشــاغ ـبــة بحد
ذاتـهــا؟ هل كانت تستطيع أن تنزوي
أح ـي ــان ــا ب ــذات ـه ــا م ــع ك ــل تـنــاقـضــاتـهــا
وأوجاعها على الخشبة وتبتعد عن
لعبة التوجه الــدائــم إلــى الجمهور أو
إلــى املخرج؟ أثــر هــذا االنشغال الزائد
بالجمهور على عالقة ليلى مع فضاء
الخشبة والسينوغرافيا ،فاقتصرت
ت ـحــركــات ـهــا طـ ــوال ال ـع ــرض ع ـلــى بقع
مـحــددة مــن الخشبة :مــاذا تشكل تلك
ال ـخــزانــة املـفـتــوحــة عـلــى ال ـعــالــم الـتــي
رآه ـ ـ ــا املـ ـش ــاه ــد فـ ــي ف ـي ــدي ــو ال ـع ــرض
ّ
وتجسدت على الخشبة؟
ّ
يـبـقــى ال ـق ــول إن ال ـع ــرض حــافــظ على
هــامــش مـثـيــر م ــن ال ـب ــوح .ع ــرف كيف
ي ـش ـ ّـد امل ـش ــاه ــد ف ــي جـلـســة مـصــارحــة
ّ
تغوص في أعماق حياة امــرأة جل ما
أرادتـ ــه أن يسألها أحــدهــم« :كـيـفــك يا
ليلى»؟
* «ك ـي ـفــك ي ــا ل ـي ـلــى» 20:30 :ك ــل خـمـيــس،
وجـ ـمـ ـع ــة ،وسـ ـب ــت وأح ـ ـ ــد ح ـت ــى  5ش ـبــاط
(ف ـبــرايــر) ـ ـ مـســرح «م ــون ــو» (األشــرف ـيــة) ـ ـ
لالستعالم01/202422 :

جدل

شفيق السحيمي يهدد باللجوء إلى الجزائر
هل ضاقت األرض بما رحبت على أهل
الفن في املـغــرب ،حتى باتوا يهددون
بــال ـخــروج مــن ال ـبــاد وقـطــع كــل صلة
ف ـن ـي ــة ت ــرب ـط ـه ــم بـ ـه ــا؟ ه ـ ــذا مـ ــا ح ــدث
أخيرًا للمخرج واملمثل املغربي شفيق
السحيمي ( )1948الــذي خــاطــب امللك
في تدوينة عرفت انتشارًا كبيرًا على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،وي ـب ــدو أن سببها
األول هو ما يشكو منه من «تضييق
حــول أعـمــالــه واب ـتــزاز مــن لــدن فيصل
ال ـعــراي ـشــي امل ـس ــؤول األول ع ــن قـطــاع
اإلذاع ـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون فـ ــي امل ـ ـغـ ــرب»،
إذ ك ـت ــب« :إلـ ــى مـحـمــد الـ ـس ــادس ملك

حاولت أعماله تحقيق ذلك
التقاطع بين الثقافات العالمية
والوسط االجتماعي المغربي
امل ـغ ــرب ،ق ـ ـ ّـر ُ
رت ال ـل ـجــوء إل ــى ال ـجــزائــر
ألمـ ــارس حـقــي فــي اإلب ـ ــداع ،وســأعـمــل
ّ
كل ما يتيح لي منع بث أي صورة ولو
واحدة من أعمالي في تلفزة العرايشي
مـ ــن اآلن فـ ـص ــاعـ ـدًا .يـ ــريـ ــدون أع ـم ــال
شفيق السحيمي ال الشخص».
ُ
وي ـبــدو أن تــدوي ـنــة الـسـحـيـمــي كتبت
بكثير من التوتر والـيــأس ،فهو يدرك
م ــا م ـع ـنــى أن ي ـتــوجــه ب ـخ ـطــاب كـهــذا
لــرئـيــس ال ـب ــاد ،مـلـ ّـمـحــا إل ــى اخـتـيــاره
ال ـج ــزائ ــر كـبـلــد لــإقــامــة ب ــدل امل ـغ ــرب،
كأنما يعزف بذلك على وتر العالقات
السياسية املتذبذبة بني البلدين.

وأضاف السحيمي مخاطبًا امللك على
فــاي ـس ـبــوك« :بـلـغـنــي أن مــديــر قطبكم
الـعـمــومــي ،بـعــدمــا تــآمــر عـلــى إبـعــادي
من املغرب ،سيشرع في إتمام تصوير
مـسـلـسـلــي «شـ ــوك الـ ـس ــدرة» وبــدونــي
وبـ ـ ـ ــدون اح ـ ـتـ ــرام ال ـع ـق ــد ال ـ ــذي بـيـنــي
وبينه ،مصرًا بذلك على هضم حقوقي
املادية واملعنوية».
وكـ ـ ـ ــان ال ـس ـح ـي ـم ــي قـ ــد ات ـ ـهـ ــم ســاب ـقــا
فيصل العرايشي الرئيس املدير العام
لـلـشــركــة الــوط ـن ـيــة ل ــإذاع ــة والـتـلـفــزة
امل ـغــرب ـيــة بـتـلـقــي رشـ ـ ــاوى وع ـم ــوالت
قـ ـ ــد تـ ـبـ ـل ــغ نـ ـسـ ـب ــة  30فـ ـ ــي املـ ـ ـئ ـ ــة مــن
ميزانية املسلسالت مقابل املصادقة
ع ـل ــى إنـ ـج ــازه ــا .ك ـم ــا ن ـش ــر عـ ـ ــددًا مــن
ال ـف ـيــديــوهــات ع ـلــى ي ــوت ـي ــوب يفضح
فـيـهــا م ــا س ـمــاه «ال ـف ـس ــاد امل ــال ــي» في
مؤسسة التلفزة املـغــربـيــة .وسـبــق له
أيضًا أن أحدث ضجة في وسط الدرك
ً
امللكي حني اتهم مـســؤوال في الجهاز
 يـشـتـغــل أي ـض ــا مـنـتـجــا فـنـيــا بشكلخارق للقانون  -بسرقة عتاد وظيفي.
وليست هــذه املــرة األولــى التي يخرج
فيها السحيمي باحتجاج كهذا ،فقد
سبق له قبل ثالث سنوات أن أعلن عن
اعتزاله الفن نهائيًا ألسباب متداخلة
منها «التضييق على حرية املواطن»
حسب تعبيره ،ومـنــع بعض أعماله.
كما أذاع بــدايــة الصيف املــاضــي خبر
مـغــادرتــه امل ـغــرب للعيش فــي فرنسا،
غ ـي ــر أن الـ ـجـ ـه ــات الـ ـت ــي ظـ ــل ال ــرج ــل
ي ـت ـصــارع مـعـهــا ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة
واجهته بتهم متنوعة ،منها التوقيع

عـلــى شـيـكــات ب ــدون رص ـيــد ،وخـيــانــة
األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ،وع ـ ـ ـ ــدم أداء امل ـس ـت ـح ـق ــات
لـلـعــامـلــن م ـعــه .وق ــد نـشــر السحيمي
ب ـعــدهــا تـسـجـيــات ت ــدف ــع ع ـنــه الـتـهــم
وتشرح الكثير من التفاصيل املرتبطة
بقضيته الشائكة.
عـ ـل ــى أي حـ ـ ـ ــال ،ل ـل ـس ـح ـي ـمــي ت ــاري ــخ
شـخـصــي يـخـتـلــف ع ــن مـعـظــم فـنــانــي
ً
امل ـ ـغـ ــرب ،ف ــال ــرج ــل ب ـ ــدأ مـ ـن ــاض ــا ،بــل
ع ـض ـوًا نـشـطــا ف ــي امل ـقــاومــة املـسـلـحــة.
ف ــور إن ـهــاء دراس ـتــه الـثــانــويــة ،التحق
بحركة فتح الفلسطينية ثــم الجبهة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة لـ ـتـ ـح ــري ــر ف ـل ـس ـطــن،
وشارك في معارك «أيلول األسود» في
األردن ولبنان ضد إسرائيل بني 1968
و .1971بعد تلك املرحلة ،سيسافر إلى
بــاريــس لـيــواصــل الــدراســة فــي املعهد
ال ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون امل ـس ــرح ـي ــة ،ويـنـهــي
م ـشــواره التعليمي هـنــاك بالحصول
عـلــى ال ــدك ـت ــوراه نـهــايــة الثمانينيات
حول هوية املسرح املغربي .وستتوزع
مـ ـه ــام ــه بـ ــن ال ـ ـتـ ــدريـ ــس فـ ــي جــام ـعــة
بـ ــاريـ ــس وج ــامـ ـع ــة م ـح ـم ــد ال ـخ ــام ــس
وإدارة «املـعـهــد الـعــالــي للفن الــدرامــي
والتنشيط الثقافي» في الرباط.
مــع مطلع التسعينيات ،غــادر املغرب
ملـ ــزاولـ ــة ن ـش ــاط ــه املـ ـس ــرح ــي تــدري ـســا
وتأليفًا ،ثــم سيعود مــع نهاية العقد
ل ـي ـك ـ ّـون ف ــرق ــة «الم ألـ ـ ــف» امل ـســرح ـيــة
تقاطعًا مع املجلة التحررية الشهيرة
الـ ـت ــي أس ـس ـت ـه ــا زكـ ـي ــة داوود خ ــال
الستينيات وحملت االسم نفسه.
ل ــم ي ـت ـعــرف امل ـغ ــارب ــة إلـ ــى الـسـحـيـمــي

ً
ممثال ومخرجًا ،إال مــع بــدايــة األلفية
ال ـجــديــدة حــن ق ــدم لـلـمـســرح املغربي
«ال ـ ــوج ـ ــه وال ـ ـق ـ ـف ـ ــا» ،و«الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرادي»،
و«املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزه» ،و«عـ ـ ـ ــوم بـ ـ ـح ـ ــرك» .إال أن
ش ـ ـهـ ــرتـ ــه الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة س ـ ـت ـ ـكـ ــون م ــع
مسلسالته التلفزيونية التي ستحقق
نسب مشاهدة قد تكون هي األعلى في
تاريخ الدراما املغربية.
كـ ـ ــان رهـ ـ ــان ال ـس ـح ـي ـم ــي فـ ــي أع ـم ــال ــه
التلفزيونية واملسرحية ،تحقيق ذلك
التقاطع بني الثقافات العاملية والوسط
االجتماعي املغربي ،كأنما كــان يريد
أن يـ ـثـ ـب ــت أن مـ ـش ــاك ــل وصـ ـع ــوب ــات
وت ـش ـع ـبــات ال ـح ـيــاة االج ـت ـمــاع ـيــة هي
ذات ـه ــا ت ـقــري ـبــا لـ ــدى مـعـظــم الـشـعــوب
ب ـغ ــض الـ ـط ــرف ع ــن األب ـ ـعـ ــاد اإلث ـن ـيــة
والدينية والسياقات التاريخية .لذلك،
ج ــاءت أعـمــالــه التلفزيونية مقتبسة

مـ ــن أع ـ ـمـ ــال روائـ ـ ـي ـ ــة ب ـص ـم ــت ت ــاري ــخ
األدب الـعــاملــي« :ال ـعــن واملـطـفـيــة» عن
رواي ـ ــة ل ـل ـفــرن ـســي م ــارس ـي ــل بــان ـيــول،
«وجـ ــع الـ ـت ــراب» ع ــن رواي ـ ــة «األرض»
إلميل زوال« ،صيف بلعمان» و«تريكة
ال ـب ـطــاش» عــن «اإلخـ ــوة ك ــارام ــازوف»
ل ــدوس ـت ــوي ـف ـس ـك ــي« ،شـ ـ ــوك الـ ـس ــدرة»
عن «البؤساء» لفيكتور هوغو .األمر
ذاتـ ــه يـنـطـبــق ع ـلــى مـســرحـيــاتــه الـتــي
ّ
كانت اقتباسًا ألعمال كتاب من أمثال
تشيخوف وبــريـخــت .غ ــاص بأعماله
الدرامية في عمق الشخصية املغربية
سـ ــواء ف ــي األري ـ ــاف أو امل ـ ــدن ،وعــالــج
ت ـي ـمــات الـ ـص ــراع واملـ ـك ــر وال ـت ـح ــوالت
ال ـس ـي ـكــولــوج ـيــة وال ـســوس ـيــولــوج ـيــة
بـ ــروح فـنـيــة ج ــدي ــدة ك ـشــف فـيـهــا عن
موهبة كبيرة في اإلخ ــراج .كما فاجأ
املـغــاربــة بـ ــأدواره املـمـيــزة فــي األعـمــال
الـ ـت ــي ق ــدمـ ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا شـخـصـيــة
«سـ ـي ــدي احـ ـم ــد» ف ــي س ـل ـس ـلــة «وج ــع
التراب» التي تقمص فيها السحيمي
دور ش ـي ــخ قـ ـ ــروي ت ـت ـق ــاذف ــه م ـشــاكــل
الوسط الذي يعيش فيه.
الـ ـت ــوت ــر الـ ـ ــذي تـ ـع ــرف ــه تـ ـل ــك ال ـع ــاق ــة
القائمة بني املخرج شفيق السحيمي
وال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة املـعـنـيــة بـعــرض
اإلنتاج الفني الوطني ،ستترتب عنها
خـســائــر ع ــدي ــدة لـعــل أب ــرزه ــا حــرمــان
الجمهور املغربي واملغاربي من أعمال
تلفزيونية اجتماعية مميزة تعودت
عـلــى مـتــابـعـتـهــا شــريـحــة واس ـع ــة من
محبي الدراما.
عبد الرحيم...

