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ثقافة وناس

ثقافة وناس

الثالثية الريفية
تأتي «عرس الدم» ،و«يرما» ،و«منزل
برناردا ألبا» بوصفهما العالمات
الثالث التي جعلت من الشاعر فيدريكو
غارثيا لوركا واحدًا من أهم الكتاب
املسرحيني في العالم .تسمى هذه
األعمال بالثالثية «الريفية» (تحدث في
الريف اإلسباني) .القصة استوحاها
لوركا من حادثة حقيقية (وقعت
في  22تموز /يوليو ّ )1928أرختها
وكتبتها كارمن دي بورغس القادمة
من مدينة «املرية» األندلسية .تتناول
القصة البسيطة التركيب ،عالقة حب
األطراف (البطلة ،العشيق ،الزوج)
ثالثية ً
إضافة إلى الشخصية األهم :األم،
فيما تتأرجح بعض الشخصيات بني
الهامشية والضرورية حسب املشهد،
في استعارة من لوركا لفكرة «القدر»
من املسرح اإلغريقي الذي يؤثر وال
يطل ،أو يطل من دون أن يراه أبطال
العمل ،ولكنه يؤثر بهم وينتظرهم.
من خالل الثالثية الريفية ،تنبأ لوركا
بالحرب األهلية اإلسبانية التي سرعان
ما سيصبح هو شخصيًا من شهدائها
وهو ال يزال في الثامنة والثالثني من
العمر .تقنيًا ،تمتاز «عرس الدم» املمتدة
بكونها شاعرية
فصول ثالثة،
على
ّ
ٍ ً
تراجيدية ،فضال عن تعلقها بفكرة
املوت والحياة وارتباطهما بالقدر
والحب في ٍآن .إذ يغدو ّ الحب القوة
الوحيدة القادرة على التغلب على املوت،
ّ
ولو أنها ال تنجح في نهاية املطاف.
من «عرس الدم» (نتالي هنداوي)

فنون مشهدية

سحر عساف تلبنن النص الرؤيوي عن الحرب األهلية اإلسبانية

ّ
ال تفوتوا «عرس» لوركا في حمانا

عبدالرحمن جاسم
واملـخــرجــة ًاللبنانية
تمتلك ّاملمثلة ً
عساف لغة مسرحية خاصة،
سحر
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ذك ـ ـ ــاء ي ـج ـع ـل ـهــا ت ـخ ـتــار
أعـ ـم ــالـ ـه ــا ب ـع ـن ــاي ــة ب ــالـ ـغ ــة وفـ ـ ـ ــرادة
خاصة .تقودها هذه العناية لخوض
غـمــار تـجــارب قــد يعتبرها بعضهم
«ص ـع ـب ــة» أو رب ـم ــا «غ ـي ــر عـمــانـيـ ًـة
ال ـت ـط ـب ـيــق» .ت ــدخ ــل ع ـ ّـس ــاف ت ـجــربــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي م ـس ــرح ـي ـت ـه ــا «ع ـ ــرس
ال ــدم» (ترجمتها ولبننتها بلهجة
م ـح ـك ـيــة) ع ــن ن ــص ش ــاع ــر إسـبــانـيــا
القتيل فيدريكو غارثيا لوركا (1898
ـ ـ ـ  .)1936إنـ ــه م ـس ــرح «امل ـ ـكـ ــان» site
specific theater؛ حيث يصبح األخير
جـ ـ ــزءًا م ــن ال ـ ـعـ ــرض .هـ ـن ــا ،ال يــدخــل
الجمهور ساحة العرض فحسب ،بل
يــدخــل أي ـض ـاَ إل ــى «املـحـيــط الحركي
اآلم ــن» ()comfort movement zone
ً
للممثل .نجد مثال املمثل يطلب من
أحد الجمهور أن يعطيه مكانه ،أو أن
يزيح من دربه الستعمال الباب املعد
لخروجه من املشهد.
اسـتـخــدمــت ع ـســاف ال ـنــص األصـلــي
للمسرحية الـتــي كتبها لــوركــا عــام
ّ 1933
وقدمها في مدريد ،ثم بيونس
ّ
آي ــري ــس ،وع ــرب ـت ــه م ــع إب ـقــائ ـهــا على
اس ـ ــم ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو (ع ـش ـي ــق ال ـب ـط ـلــة)
كما هــو مــن دون تعديل «كـنــوع من
التحية للوركا» وفق ما تقول عساف
لـ ـ «األخـ ـب ــار» ،قـبــل أن ت ــوض ــح« :هــو
االسم الوحيد الذي استعمله لوركا
في املسرحية ،فيما بقية األبطال بال
أسماء».
ي ـشــارك فــي الـعـمــل ال ــذي يـعــرض في
قرية حمانا (جبل لبنان) ،أكثر من
ٍّ
ومغنٌ .
ٌ
كبير
رقم
 24مؤديًا بني ممثل
ّ
نـسـبـيــا ،إذ إن إدارة ع ــدد كـبـيــر من
املمثلني في أماكن مسرحية مختلفة،
ً
كثير
يعتبر منهكًا ،فضال عن أنه في ً ٍ
من لحظات العمل نجد تــداخــا بني
ال ـش ـخ ـص ـيــات /أب ـط ــال ال ـع ـمــل وبــن
امل ـغ ـنــن ك ـمــا ف ــي مـشـهــد ال ـع ــرس أو
مشهد الختام ،حيث يختلط الغناء
اإلسباني اآلسر بالتمثيل.

تبدو حرفة املخرجة اللبنانية ظاهرة
م ــن خ ــال إص ــراره ــا ع ـلــى أن يـكــون
إخــراج ـهــا واضـ ــح الـتـقـنـيــات .هـكــذا،
ظهرت انسيابية املشاهد بالتناسق
ً
مع ّاملسرحية األم ،فضال عن سهولة
التنقل بني ّأماكن العرض .ويحسب
لـلـمـخــرجــة أن ـه ــا أعـطـتـهــا كـثـيـرًا من
«أصـ ــالـ ــة» خ ــاص ــة جـعـلـتـهــا ت ـق ــارب
مكان املسرحية األصـلــي .أضــف إلى
ذلك حرفة انتقائها ألبطالها .أدائيًا،
برعت ماي أوغدن سميث بشخصية
األم املنهكة الخائفة من «السكاكني»
ال ـت ــي أودت ب ــزوج ـه ــا واب ـن ـه ــا ،وقــد
تـ ــودي ال ـي ــوم بـحـيــاة ابـنـهــا األخ ـيــر.
سميث تلعب الــدور بحنكة تغوص
ف ــي شـخـصـيــة األم الـ ـق ــروي ــة ،س ــواء
اإلسـبــانـيــة أو الشرقية عـمــومــا .هنا
تـ ـب ــدو األم قـ ــائ ـ ـدًا ،مـ ـح ــرك ــا ،ص ـل ـبــا،
ورمـ ـ ـزًا لـلـمـنــزل وأصــال ـتــه بـتـقــالـيــده
وضوابطه .األم/األنثى هي من تبقى
بـعــد رحـيــل ال ــرج ــال (إل ــى ال ـحــرب أو
س ـ ــواه ـ ــا) .أدت م ــاري ــا بـ ـش ــارة دور
ال ـعــروس ،مـحــاولــة تقديم شخصية
الفتاة الصغيرة التي أسرها الحب،
ّ
ولـكـنـهــا ال ت ــدرك أن م ــا تــرتـكـبــه هو
«خـ ـطـ ـيـ ـئ ــة» ،ب ــال ـت ــال ــي تـ ــوافـ ــق عـلــى

الــزواج ،لكن الحب يظل جل أمانيها
ومآسيها .الالفت أن املمثلة الشابة
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت أن ت ـج ـس ــد ش ـخ ـص ـيــة
«متوثبة» ،إذ إنها في لحظةٍ ما تقرر
الـهــروب مع عشيقها ليوناردو رغم
ال ـخ ـطــر امل ـح ــدق ب ـه ـمــا ،ال ب ــل تـعــود
ل ـت ـقـ ّـدم نفسها ل ــوال ــدة عــريـسـهــا كي
تقتلها وتريحها من عذاب الضمير.
ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو (ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي يـحـمــل

مكان العرض والغناء
والموسيقى والثياب ،جعلت
التجربة غنية للغاية
اسمًا في املسرحية) أدى دوره جواد
ـيء مــن الــواق ـع ـيــة ،وإن
رزق ال ـلــه ب ـشـ ٍ
اح ـتــاج أن يضبط «صــوتــه» أحيانًا
حني الغضب .لكن إذا ما نظرنا إلى
مكانه /دوره ،ربما كان ضروريًا أن
ً
منفعال وعصبيًا بهذه
يخرج صوته
ٌ
الطريقة :فهو عشيق خائن لزوجته،
يهرب مع قريبتها التي تريد الزواج.
اكتشاف العمل بالتأكيد هو بسمة
ب ـي ـض ــون ،ال ـق ــادم ــة م ــن كـ ـن ــدا ،حيث

درســت السينوغرافيا .ربما هي من
أف ـضــل امل ــؤدي ــات ف ــي «عـ ــرس الـ ــدم».
تجسد بيضون دور زوجة ليوناردو
ّ
تتحمل سلوكه /أسلوبه
الشابة التي
ً
املهني في التعامل معها ،فضال عن
إدراكها التام لعشقه لقريبتها.
لـ ـك ــن شـ ـع ــوره ــا ال ـك ـب ـي ــر ب ــااللـ ـت ــزام
وامل ـســؤول ـيــة ت ـجــاه بـيـتـهــا وابـنـهـمــا
الـصـغـيــر ،يجعلها ت ـح ــارب إلبـقــائــه
م ـع ـهــاِ .ح ـ َـر ِف ـ َّـي ــا ،م ــن ي ـشــاهــد بـسـمــة،
ي ـ ــدرك ت ـم ــام ــا ك ـي ــف ّ«ارتـ ـ ـ ـ ــدت» ه ــذه
ّ
الشخصية كما لو أنها هي:
يتهدج
صوتها أثـنــاء الـحــديــث مــع زوجـهــا،
تنكسر حركتها الجسدية حني تراه
والـ ـه ــا ع ــاش ـق ــا ل ـغ ـيــرهــا ف ــي مـشـهــد
«الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرس» .وح ـ ـتـ ــى فـ ــي إصـ ــرارهـ ــا
عـ ـل ــى إبـ ـق ــائ ــه مـ ـعـ ـه ــا ،تـ ـظ ــل تـمـســك
باملشاهدين بأدائها الواقعي البعيد
عن املبالغة.
فــي اإلط ــار عـيـنــه ،أدى ولـيــد صليبا
دور ال ـعــريــس بـطــريـقــة ج ـي ــدة ،وإن
بــدا «مثاليًا» أكثر مــن ال ــازم .باسل
م ـ ــاض ـ ــي كـ ـ ـ ــان مـ ـقـ ـنـ ـع ــا بـ ـ ـ ـ ــدور والـ ـ ــد
ال ـع ــروس ،لـكــن ربـمـًـا ك ــان يـحـتــاج أن
يـكــون أكـثــر «م ــادي ــة» كما فــي النص
األص ـ ـلـ ــي .ل ـك ــن ي ـح ـســب مل ــاض ــي أن ــه

المسرح المرتبط بالموقع
تأتي ًتجربة «املـســرح املرتبط باملوقع» (أو املـســرح املوقعي)
عمل مسرحي ،إذ إنها تتناقض مع
إضــافــة بحد ذاتـهــا ألي ٍ
مـفـهــوم «خـشـبــة امل ـس ــرح» .هـنــا تنتفي الـعــاقــة /الـحــاجــز بني
ّ
ويتجول بداخله
املمثل واملشاهد .يدخل املشاهد قلب العمل،
العرض نفسه .ال حــدود أو ضوابط تحكم حركة
حتى أثناء ً
املشاهد ،فضال عن سلوكه (إال ما يفرضها العمل وقوته).
عربيًا /محليًا؛ تكاد هــذه التجربة أن تكون مليئة باملخاطر،
جمهور لــم يعتد هــذا الـنــوع مــن املـســرح ،ال بل
خصوصًا مــع
ٍ
لحظة ما إثر تلقيه رسالة
في
هاتفه
استعمال
إلى
إنه قد يلجأ
ٍ
نصية ،أو أنه سرعان ما يتبادل الضحكات أو «املزحات» مع
الجمهور.
املمثلني أنفسهم ،أو
ّ
ك ـل ـهــا تـ ـج ــارب ي ـم ـكــن تــوق ـع ـهــا ف ــي هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن امل ـس ــرح،
لحظة
خصوصًا أن التماس بني األبطال والجمهور يصبح في
ٍ

ما عند «املسافة صفر».
هنا يكون التدريب وحرفة املمثلني األهم في هذا التجارب :القدرة
على االرتجال خارج املعتاد ،كأن يطلب املمثل من الجمهور أن
يفسح لــه كــي يجلس ،أو يدخل أو يـخــرج .لكن األهــم مــن هذا
كله :أن يبقى فــي إطــار العمل وأال يخرج منه ألي سـبـ ٍـب .في
«عرس الــدم» ،بدت ّ
حمانا ًالقرية الجبلية  -اختارتها املخرجة
اللبنانية خصيصًا ،فضال عــن رغبتها فــي العمل مــع «بيت
الـفـنــان» هناك الــذي سهل عملها واسـتـضــاف فريقه  -جــزءًا
عساف/لوركا .البيوت باتت جزءًا من
ال يتجزأ من مسرحية
ً
قرية
في
أصبحنا
أننا
أو
هنا
فعال
حدثت
الحكاية ،كما لو أنها
ٍ
إسبانية إبان الحرب األهلية ( :)1939-1936الثياب ،األصوات،
ٍ
الطرق ،املنازل ،الكنيسة ،قاعة القرية ،وبالتأكيد األبطال بكل ما
يملكونه من ألق.

اسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـج ـم ـه ــور
ال ـ ـ ــذي يـ ـش ــارك ــه «مـ ـس ــاح ــة ع ــرض ــه»
ب ـطــري ـقــةٍ ل ـب ـقــةٍ وس ـل ـس ـلــة .ب ــدوره ــا،
بــدت باسكال شنيص (ج ــارة والــدة
ال ـ ـعـ ــريـ ــس) وداريـ ـ ـ ـ ــن شـ ـم ــس ال ــدي ــن
(وال ــدة الـعــروس) واضحتي املعالم،
أبـقـتــا عـلــى جـمــال الشخصيتني من
النص األصـلــي .كريستني واكيم من
بشكل
جانبها لعبت دور أم الزوجة
ٍ
ج ـيــد ،وإن ك ــان دورهـ ــا قـصـيـرًا ،فلم
ً
يـتــح لـهــا م ـجــاال إلظ ـهــار الشخصية
ّ
بــوضــوح أكـبــر ،خصوصًا أن دورهــا
ه ــو إكـ ـم ــال ل ـ ــدور /وظ ـي ـف ــة األم فــي
املـ ـس ــرحـ ـي ــة عـ ـم ــوم ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
لوركا .على الجانب اآلخر ،بدت ريتا
باروتا وريتا ابراهيم جزءًا أساسيًا
م ــن خـ ــال ق ـيــادت ـه ـمــا لـلـمـشــاهــديــن
بـطــريـقــةٍ جــد ســوريــالـيــة عـبــر أمــاكــن
العرض كافة .تؤدي باروتا وابراهيم
دور املتسولتني /الغجريتني ببراعة.
إن ـه ـم ــا م ـ ــرآة ل ـف ّـت ـيــات ال ـ ـقـ ــدر .تـكـفــي
اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ـه ـم ــا تـ ـظ ــان داخ ــل
شـخـصـيـتـيـهـمــاّ ح ـتــى آخ ــر لـحـظــات
املسرحية رغم أنهما ال تتداخالن في
واحد.
مشهد
مشاهد العرض ،إال في
ٍ
ٍ
يذكر أن هــذا العمل هو ّ
األول أدائيًا
ّ
ً
لـ ـب ــاروت ــا ،ف ـض ــا ع ــن أنـ ـه ــا تــرجـمــت
نصوص لــوركــا الغنائية فــي العمل
ّ
وحولتها إلى املحكية« .تجربة رائعة
وم ـخ ـت ـل ـف ــة وشـ ــاقـ ــة كـ ـ ــون ن ـصــوص
لوركا صعبة وخاصة» وفق ما تقول
لـ «األخبار».
هـ ــذه امل ـس ــرح ـي ــة ل ـي ـســت ح ـك ـرًا عـلــى
هـ ــواة أب ــي ال ـف ـن ــون ،ب ــل ت ـتــوجــه لكل
بشكل عام ،فاستخدام
محبي اإلبداع
ٍ
ً
ـرض فـنــي ،فـضــا عــن دور
امل ـكــان ل ـغـ ٍ
الغناء /املوسيقى والثياب في خلق
عــالـ ٍـم مختلف ،جعال التجربة غنية
لـلـغــايــة .بـعــد مـشــاهــدة الـعـمــل ،ال بد
من طرح السؤال :إذا لم يكن هذا هو
املسرح ،فما هو املسرح إذًا؟
 21و  22نيسان (أبــريــل) ـ ـ الساعة 3:00
ً
ً
مساء
مساء والساعة 7:00
ً
مساء في
 19و 20نيسان ـ ـ الساعة 7:00
ضيعة حمانا
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نقد

أسامة غنم :رائحة عفونة تفوح من هذا البيت!
دمشق ــ خليل صويلح
ي ـت ـج ـ ّـول أس ــام ــة غ ـن ــم ( )1975مـنــذ
س ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ال ـخ ـل ـف ـ ّـي ــة
للمسرح العاملي ،بحثًا ّ
عما يشبهنا
ويخاطب حواسنا ويسمو بذائقتنا
ال ـت ــي خ ـ ّـرب ـت ـه ــا ال ـف ــرج ــة الـسـطـحـيــة
والـ ـ ـع ـ ــروض ال ـ ـعـ ــابـ ــرة ،إل ـ ــى ّ أن يـقــع
على ضالته بعد عناء ومشقةّ :
نص
ُ
إشكالي بدمغة ال تمحى .لكنه ،في
امل ـق ــاب ــل ،سـ ُـي ـخ ـضــع هـ ــذا ال ـن ــص في
مـخـتـبــره امل ـســرحــي ،إل ــى مـعــالـجــات
م ـض ـن ـي ــة فـ ــي ورش ـ ـ ــة عـ ـم ــل تـسـتـمــر
أشـ ـ ـهـ ـ ـرًا م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات وال ـ ـحـ ــذف
واإلضــافــة وامل ـقــاربــات البيئية التي
ّ
محلية خالصة.
تمنح العمل نكهة
ال يـ ـج ــد ه ـ ـ ــذا امل ـ ـسـ ــرحـ ــي ال ـ ـسـ ــوري
ال ـ ــرص ـ ــن عـ ـبـ ـئ ــا ف ـ ــي االتـ ـ ـك ـ ــاء ع ـلــى
نـصــوص اآلخــريــن وإع ــادة توليفها
عـلــى ن ـحـ ٍـو آخ ــر .ذل ــك أن ــه يـصــل بها
إل ـ ــى مـ ــا ي ـش ـب ــه ال ـك ـت ــاب ــة الـ ـط ــازج ــة،
حــن يقنعنا بــأن مــا حــدث فــي لوس
ان ـج ـل ــوس ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ي ـم ـكــن أن
ي ـح ــدث ف ــي دم ـش ــق األل ـف ـي ــة الـثــالـثــة
بـمـخـ ّـيـلــة م ـت ـق ــدة ،وخ ــرائ ــط مـحـلـ ّـيــة
تستحضر تضاريس املكان ورائحته
األول ــى .فــي عــرضــه الـجــديــد «درام ــا»
ال ــذي تستضيفه «ص ــال ــة الـقـبــانــي»
في دمشق هــذه األي ــام ،يقتبس سام
شيبرد في أحد أكثر نصوصه عنفًا.
نـقـصــد «غـ ــرب حـقـيـقــي» الـ ــذي كتبه
مـطـلــع ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن املـنـصــرم،
وقـ ــام مـخــرجـنــا بـتــرجـمـتــه إل ــى لغة
الضاد .وإذا بنا حيال عائلة مشابهة
ل ـت ـلــك الـ ـت ــي ق ـ ــام ال ـك ــات ــب األم ـي ــرك ــي
بنشر غسيلها املتسخ على املأل .لكن
أسامة غنم لم يختر هذا النص عبثًا،
وفــي هــذا التوقيت تـحــديـدًا .بــدا أنه
استكمال لعرضيه السابقني «العودة
إلى البيت» ( )2013عن ّ
نص هارولد
بنتر ،و«زجاج» ( )2015املقتبس عن
«مـجـمــوعــة ال ـح ـيــوانــات الــزجــاجـيــة»
لـتـيـنـيـســي ولـ ـي ــام ــز .وبـ ــذلـ ــك ،يـغـلــق
القوس على هذه الثالثية التي سعى

خــالـهــا إل ــى مـعــالـجــة ف ـكــرة العائلة
وتمزقاتها واحتضارها تحت وطأة
ّ
ت ـ ـحـ ــولت ال ـق ـي ــم الـ ـط ــارئ ــة .نـكـتـشــف
ب ــأن «ال ـطــريــق إل ــى الـبـيــت أجـمــل من
البيت» ،فما أن نتجاوز العتبة إلى
الــداخــل حتى تـفــوح الــرائـحــة العفنة
للعالقات العائلية ،وطبقات القسوة
امل ـس ـت ـتــرة ب ـع ـبــاءة ال ـح ــب .ك ــان ســام
شيبرد قد لفت إلــى انحسار صورة
املثقف عــن الــواجـهــة ملصلحة ثقافة
رعــاع ـيــة أف ــرزه ــا شـ ــارع اسـتـهــاكــي
والقيم السائلة ملا بعد الحداثة التي
تعمل على زحزحة األنساق الراسخة
واستبدالها بهوامش رخوة.
ف ــي الـنـسـخــة ال ـس ــوري ــة ،ن ـت ـعـ ّـرف إلــى
ك ــات ــب س ـي ـن ــاري ــو ت ـل ـفــزيــونــي (آدم/
جــان دح ــدوح) مقيم في بـيــروت ،أتى
إلـ ــى دم ـش ــق ل ـي ـع ـيــش ع ــزل ــة ال ـك ـتــابــة
ف ــي ب ـيــت ال ـعــائ ـلــة امل ـه ـج ــور ،بـعــدمــا
ســافــرت األم إل ــى مـصــر ،وغـ ــادر األب

ال ـ ــذي كـ ــان ي ــدي ــر مـكـتـبــة إلـ ــى قــريـتــه
مـفـلـســا وم ـخ ـم ــورًا ع ـلــى الـ ـ ــدوام (هــل
هو إفــاس الـيـســار؟) .يقتحم وحدته
ش ـق ـي ـقــه (مـ ـهـ ـي ــار /إيـ ـه ــاب ش ـع ـبــان)
الذي كان يقيم في البادية في إحدى

يقتبس سام شيبرد
في أحد أكثر نصوصه عنفًا
ً
مغامراته املجنونة ،محاوال تعويض
فشله في الــدراســة بارتكاب حماقات
ال ت ـح ـص ــى .وق ـ ــد ع ـ ــاد إل ـ ــى امل ــدي ـن ــة
بــوصـفــه لـ ّـصــا متخصصًا فــي سرقة
ش ــاش ــات ال ـبــازمــا الـتـلـفــزيــونـيــة .لن
نجد تقاطعات روحية بني الشقيقني.
عـلــى الـعـكــس تـمــامــا ،هـنــاك مــا يشبه
االحـتـقــار املـتـبــادل بينهما الختالف
نظرتهما إلى الحياة ،في ظل أوضاع

مضطربة .فكاتب السيناريو املنهمك
ب ـت ـف ـص ـي ــل قـ ـص ــة ح ـ ــب ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
بمشيئة جهة إنتاج خليجية ،ينظر
إلـ ــى ش ـق ـي ـقــه ك ـح ــال ــة إع ــاق ــة يـصـعــب
عالجها ،نظرًا النخراطه بممارسات
تنتمي إلى القاع ،وال ترتقي إلى القيم
الطبقية التي سعت األم إلى تأصيلها
فــي الـعــائـلــة ،فـيـمــا يـنـظــر اآلخ ــر إليه
كشخص نيء ،يقوم باختراع قصص
وهـمـيــة ال تـعـ ّـبــر عــن حقيقة ال ـشــارع
الــذي خبره عــن كثب ،إلــى أن تحضر
مـنــدوبــة شــركــة اإلن ـتــاج (دي ــان ــا /مي
ّ
السليم) لتسلم ملخص العمل بقصد
ت ـســوي ـقــه .إال أن م ـه ـيــار ال ـ ــذي يــأتــي
فـجــأة ،بعد حصوله على غنيمة من
أحــد البيوت ،يقوم بإفساد الصفقة،
ح ــن ي ـق ـنــع املـ ـن ــدوب ــة ب ـق ـصــة ب ــدوي ــة
مـ ـع ــاص ــرة ت ـث ـي ــر إع ـج ــاب ـه ــا وت ـف ـتــن
بمحتواها ،فتتخلى عــن فكرة كاتب
ّ
يصدق ما سمعه
السيناريو الــذي ال

إيهاب شعبان وجان دحدوح في العرض

ّ
ترهات .وحني يصبح األمر ّ
جديًا
من
ينهار تــدريـجــا ،وهــوّ يــرى حلمه في
بيع السيناريو يتبخر أم ــام عينيه.
ه ــذه الــامـعـقــولـيــة هــي أح ــد إفـ ــرازات
الـلـحـظــة الــراه ـنــة الـتــي عـمــل الـعــرض
على تفكيكها وتشريحها وإدانتها
ف ــي ح ــرك ــات م ـت ــوت ــرة ت ـت ـصــاعــد إلــى
الــذروة بتبادل األدوار بني الشقيقني
بــوص ـف ـه ـمــا ضـحـيـتــن نـمــوذجـيـتــن
ل ـعــائ ـلــة م ـف ـك ـكــة ك ــان ــت ت ـغ ـطــي ب ـثــور
الجسد املريض بقيم ّ
مزيفة .وتاليًا،
فإن هذه الدراما املبتذلة هي البضاعة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة امل ـت ـب ـق ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـي ــع ،ف ـي ـمــا
سـيـجــد امل ـت ـف ـ ّـرج نـفـســه ح ـي ــال درام ــا
أخــرى تنطوي على جرعة عالية من
القسوة والخشونة اللفظية والعراك
االي ــدي ــول ــوج ــي وال ـج ـس ــدي .يـتـحـ ّـول
البيت فــي نهاية املـطــاف إلــى حطام،
فيما تقف األم التي تعود من رحلتها
ّ
تتفرج على
فجأة على الحياد ،وهي
وحشني يتعاركان إلــى حــدود املــوت،
ف ــي إع ـ ــادة ت ــدوي ــر م ـعــاصــرة ل ـصــراع
قابيل وهابيل.
تغادر األم البيت لتقيم في فندق ،فيما
يسعى آدم إلق ـنــاع شقيقه بــالـعــودة
معه إلى الصحراء ،الكتشاف ذاته في
مــرآة أخــرى ،بعيدًا عن هــذا الجحيم،
فلم يعد هناك ما هو قابل لإلصالح.
ث ــاث ســاعــات ف ــوق خشبة مـتــوتــرة،
وث ــاث شخصيات قلقة فــي مطبخ،
ف ــي رهـ ــان  -ي ـت ــأرج ــح ب ــن س ــردي ــات
مشبعة مـشـهــديــا ،وأخـ ــرى أق ــل ألـقــا-
عـلــى رف ــع الـغـطــاء عــن وع ــاء القسوة
ً
ّ
نشم رائحة
املستترة .مهال ،ها نحن
ع ـف ــون ــة فـ ــي ال ـب ـي ــت ل ـط ــامل ــا ح ــاول ــت
األم ،وكــذلــك األب الـغــائــب ،تغطيتها
بتوابل ّ
مزيفة ،من دون جدوى .لكننا
ً
ّ
في املقابل سنتذكر طويال الحضور
امل ـب ـه ــر إليـ ـه ــاب ش ـع ـب ــان ع ـل ــى ن ـحـ ٍـو
خاص.
«درامــا» :ترجمة واقتباس وإخــراج أسامة
غ ـن ــم ـ ـ ـ «م ـ ـسـ ــرح الـ ـقـ ـب ــان ــي» (دمـ ـ ـش ـ ــق) ـ ـ
ً
مساء ،حتى  25نيسان (أبريل)
السادسة
الحالي ـ ـ لالستعالم00963112318019 :

غياب

الرقابة الجزائرية قتلت مسيرته الفنية
عن فاروق بلوفة الذي رحل بصمت في منفاه الباريسي
باريس ــ عثمان تزغارت
ع ــن إح ـ ــدى وس ـب ـعــن س ـن ــة ،غ ـ ّـي ــب امل ـ ــوت الـسـيـنـمــائــي
الجزائري فــاروق بلوفة في منفاه الباريسي .صاحب
«ن ـه ـلــة» رحـ ــل ،ك ـمــا عـ ــاش ،ف ــي ص ـمــت .ف ـقــد م ـ ّـر أكـثــر
م ــن أسـ ـب ــوع ع ـلــى ال ـس ـك ـتــة ال ـق ـل ـب ـيــة ال ـت ــي بــاغ ـت ـتــه في
منفاه الـبــاريـســي ،قبل أن ينتشر الخبر فــي األوس ــاط
السينمائية ،ويصل إلى وسائل اإلعالم .ورغم أن املخرج
الجزائري املشاكس لم ّ
يقدم جديدًا منذ فيلم الروائي
اليتيم «نهلة» ( ،)1979اال أنه ترك آثار أقدام راسخة في
ذاكرة السينما العربية.
مــن مـعـطــف ه ــذا امل ـخــرج وال ـنــاقــد وامل ـنــاضــل الـيـســاري
الكبير ،تـخـ ّـرجــت كوكبة المـعــة مــن الــوجــوه الـتــي باتت
اليوم عالمات فارقة على الساحة الفنية العربية ،مغربًا
ومشرقًا .فقبل خمسة أعوام من إنجاز باكورته «عمر
قتالتو» ( ،)1976كــان أول ظهور فني ملــرزاق علواش،
دور الـبـطــولــة ف ــي فـيـلــم قـصـيــر أخ ــرج ــه فـ ــاروق بلوفة
بعنوان  .Travestis et Cassuresأما «نهلة» (،)1979
رائ ـعــة بـلــوفــة ال ــروائ ـي ــة ،فــإنــه أش ـبــه بـكـتــالــوغ يـضــم أملــع
األسماء وأكثرها تميزًا :الــروائــي رشيد بــوجــدرة ،الذي
كتب السيناريو ،بــاالشـتــراك مــع ف ــاروق بلوفة ورفيقة
درب ــه ال ـنــاقــدة الـسـيـنـمــائـيــة الــراح ـلــة مــونــي بـ ــراح ،زيــاد
الرحباني الــذي ألــف موسيقى الفيلم ،وروجيه عساف
الــذي شــارك فــي التمثيل ،إلــى بطلي الفيلم الرئيسيني
ياسمني خــاط ،في دور «نهلة» ،ويوسف سايح ،الذي
تـقـ ّـمــص دور «ال ـعــربــي» ،املـصــور الـجــزائــري الــوافــد الــى
بيروت في ّ
عز الحرب األهلية…

كان «نهلة» أول عمل سينمائي عربي تناول موضوع
الحرب األهلية اللبنانية ،من خالل تيمة رمزية تمثلت
في احتباس صوت املغنية ،بطلة الفيلم ،فجأة ،للتدليل
على اختناق صوت الحرية بأدخنة االقتتال األهلي.
لكن بلوفة ظل ّ
يردد ،طوال العقود الثالثة املاضية ،أنه
أنجز هذا الفيلم عن لبنان من دون أن يفارق ذهنه ـ
ولو للحظة ـ التفكير في الواقع الجزائريّ .
لكن أحدًا
فاروق بلوفة (سيلفي بيسكيوني)

لــم يكن يتصور ،فــي نهاية السبيعنيات ،أن نبوءته
ستتحقق ،وأن بلد املليون شهيد سيواجه عشرية
كاملة من االقتتال األهلي الدامي في التسعينيات.
اسـتـشــرف بلوفة املـخــاطــر الـتــي تـتـهـ ّـدد ب ــاده ،فــي ظل
الرؤى األحادية التي طغت عليها منذ سنوات االستقالل
األولى .لكنه اختار أن ّ
يصور عمله في بيروت لإلفالت
مــن الــرقــابــة ال ـجــزائــريــة ال ـتــي كــانــت قــد أحــرقــت فيلمه
الوثائقي األول «حركة تحرير» ( ،)1973ولم تكن لتجيز
تصوير فيلم ّ
يتنبأ بأن بلد املليون شهيد يتجه بخطى
حثيثة نـحــو االق ـت ـتــال األه ـل ــي .ت ـضــاف ال ــى ذل ــك رغبة
املخرج الجزائري في استلهام الــدروس من التراجيديا
زجت ببلد كان ّ
اللبنانية ،عبر رصد األسباب التي ّ
يعد
نـمــوذجــا لـلـتـعــدد ،وواح ــة للحرية والـتـعــايــش ،فــي أتــون
االقتتال األهلي.
قـبــل أن ي ـقـ ّـدم فيلمه ال ــروائ ــي الـشـهـيــر والــوح ـيــد ،كــان
فاروق بلوفة قد ّ
تخرج في املعهد التطبيقي للدراسات
العليا في باريس بأطروحة عن «نظرية السينما» ،تحت
إشراف روالن بارت ( ،)1970وخاض أولى تجاربه في
مـجــال السينما الــروائـيــة كمساعد مـخــرج إلــى جانب
يــوســف شــاهــن ف ــي «عـ ــودة االب ــن ال ـض ــال» (.)1976
لـكـنــه أح ــدث ف ــي «ن ـه ـلــة» قـطـيـعــة ج ــذريــة م ــع األش ـكــال
ال ـس ــردي ــة ال ـس ــائ ــدة ف ــي الـسـيـنـمــا ال ـعــرب ـيــة ،ب ـمــا فيها
التجربة الشاهينية ،التي خــرج من معطفها .استعار
من «املوجة الجديدة» الفرنسية روحها املتمردة ،التي
أسقطت السيناريو املكتوب لحساب أسلوب بصري
مبتكر يسعى لــإمـســاك باللحظة الــراهـنــة فــي آنيتها
وعفويته .اال أن بلوفة ظل يردد أن النموذج الذي استلهم

رؤاه اإلخــراجـيــة لــم يكن مرتبطًا بـ«السينما البديلة»
الفرنسية (رغ ــم تــأثـيــرات غ ــودار الــواضـحــة عليه) ،بل
بمواطنه السينمائي الكبير محمد زيـنــات ،وباألخص
رائعته «تحيا يا ديدو» ( ،)1971مستعيرًا منه أسلوبه
الشاعري املشبع باأللم والشجن لتصوير عنف الحرب،
بعيدًا عن البكائيات امليلودرامية التي عابها ،أيام كان
نــاقـدًا سينمائيًا فــي صحيفة «الـجــزائــر الجمهورية»،
على أعمال سينمائيي بالده ،بمن فيهم محمد لخضر
حــامـيـنــا ،صــاحــب «وق ــائ ــع س ـنــوات ال ـج ـمــر» (الـسـعـفــة
الذهبية في «كان» ـ .)1975
لم يكتف بلوفة باألسلوب الشاعري والتورية الرمزية،
بل استخدم عدسة بطله «العربي» كوسيلة لرصد وقائع
الحياة بيروت ،وهي تغرق يومًا بعد يومًا في مستنقع
الحرب األهلية ،منجزًا نوعًا من «الفيلم داخــل الفيلم».
وه ــو مــا قــارنــه كـثـيــرون بــاألسـلــوب ال ــذي ابـتـكــره جــان
لــوك غــودار في رائعته «االحـتـقــار» ( ،)1963من خالل
استعمال روايــة ألبيرتو مورافيا الشهيرة ،التي تحمل
العنوان ذاته ،كمطية ملساءلة رائعة روبيرتو روسلليني
«رحلة في إيطاليا»..
رغ ــم م ــرور أرب ـعــة عـقــود عـلــى إن ـج ــازه ،مــا زال «نهلة»
عــامــة فــارقــة فــي السينما الـعــربـيــة ،وي ـعـ ّـد مــن األف ــام
األكثر نضجًا وعصرية في رؤيتها اإلخراجية .املحزن
أن الرقابة الجزائرية حرمت فاروق بلوفة من إنجاز أي
ّ
فيلم آخر ،محطمة بذلك واحدة من التجارب السينمائية
األكثر ّ
تميزًا وطليعية ،ما جعل صوت فاروق بلورة يظل
محتبسًا ،على غرار صوت بطلته ،لغاية رحيله املفجع
في التاسع من نيسان (أبريل) الحالي.

