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ثقافة وناس

فنون مشهدية

بيتي توتل...
«باسبور» يا محسنين
بعدما شاهدناها العام الماضي في بيروت ،تعيد الممثلة
والمخرجة والكاتبة تقديم العرض في «مونو» على أن ينتقل
الشهر المقبل إلى طرابلس .موضوع ليس غريبًا عن أي لبناني ،حيث
الحصول على جنسية يعد بمثابة شاطئ األمان .كوميديا سوداء
تبعث على الضحك والبكاء في آن
منى مرعي
ت ـع ـيــد ب ـي ـتــي ت ــوت ــل ت ـقــديــم عــرضـهــا
األخـيــر «بــاسـبــور رقــم  »١٠٤٥٢على
«مـ ـس ــرح م ــون ــو» ق ـب ــل ان ـت ـق ــال ــه إل ــى
طــرابـلــس فــي ال ـس ــادس مــن حــزيــران
فــي «مــركــز الـصـفــدي الـثـقــافــي» .تلك
املـ ـس ــرحـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي عـ ــرضـ ــت ل ـث ــاث ــة
أش ـهــر ف ــي ال ـع ــام امل ـن ـصــرم (األخ ـب ــار
 ،)2014/2/13م ــا زال ـ ــت تستقطب
ال ـج ـم ـه ــور والـ ـج ــالـ ـي ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
يـ ـع ــود ال ـس ـب ــب ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح لـتـلــك
ال ـت ــأش ـي ــرة ال ـ ّت ــي ي ـح ـلــم ب ـه ــا مـعـظــم
اللبنانيني ألنـهــا تعدهم بمستقبل
أفضل .الحصول على جنسية أخرى
لهدف واحد...
والهجرة هما وجهان
ٍ
عملة الشعور بــاألمــان والطمأنينة
التي ال يجدها املرء في بالدنا.
مــوضــوع ال ـعــرض لـيــس جــدي ـدًا وال
غريبًا عــن أي لبناني .فــي كــل بيت،
هـ ـن ــاك م ــن ي ـح ـلــم ب ــال ـه ـج ــرة أو مــن
ي ــرض ــخ ل ـت ـب ـعــات ه ـج ــرة إرادي ـ ـ ــة أو
تهجير قـســري مـنــذ مـئــات الـسـنــن.
في «باسبور رقــم  ،»١٠٤٥٢انطلقت
توتل من تفصيل صغير .لم تذهب
إل ـ ــى امل ـ ـقـ ــاربـ ــات ال ــرن ــان ــة الـ ـت ــي مــل
مـعـظـمـنــا مـنـهــا .ل ـجــأت إل ــى تـجــربــة
شـخـصـيــة وسـ ــؤال طـفــولــي البنتها
الـ ـت ــي ع ـ ـ ــادت ي ــوم ــا مـ ــن مــدرس ـت ـهــا

قائلة ألمـهــا« :ربـمــا أكــون اللبنانية
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــف» .م ـ ــن ه ــذا
السؤال ،تنطلق املسرحية مع تغيير
اس ــم الـًبـطــل ال ــذي ت ـحـ ّـول إل ــى عـمــر،
طــارحــة أرق ٍّأم يتحول تدريجًا إلى
هــوس بمنح ابنها جنسية أجنبية
ً
لتؤمن له مستقبال أفضل.
ت ــزام ــن الـ ـس ــؤال ال ـ ــذي ص ـعــق بيتي
م ــع ل ـقــائ ـهــا ب ـج ــوزي ــف ن ـخ ـلــة مــديــر
«مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» فــي
مونتريال عام  .٢٠١٣طلب منها نخلة
آن ــذاك تـقــديــم ع ــرضّ «األرب ـع ــا بنص
الـجـمـعــة» ،لـكــن ت ـعــذر بسبب الكلفة
العالية لنقل سبعة ممثلني باإلضافة
إلى الفريق التقني .بعد أسبوع على
هذا اللقاء ،جاء سؤال االبنة البريء
ُ
ّ
ليتحول إلى فكرة مسرحية تعرض
فــي مــونـتــريــال .وهـكــذا ك ــان ،عرضت
املـ ـس ــرحـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى بــال ـل ـغــة
الفرنسية في مونتريال ،ثم لبننتها
تــوتــل وعــرضـتـهــا فــي أثـيـنــا ولبنان
ً
ع ــام  ،٢٠١٤فــاقــت إق ـب ــاال كـبـيـرًا من
الجمهور اللبناني.
على مدى ثمانية مشاهد ،يتآكل األم
ذنب عدم منح ابنها جنسية بديلة،
فتحاول بشتى الطرق إقناع زوجها
الالمبالي (هاغوب ديرغاغوسيان)
وإغراءه أحيانًا بتقديم طلب الهجرة
إل ــى مــون ـتــريــال إلن ـق ــاذ اب ـن ـهــا ال ــذي

بيتي توتل وهاغوب ديرغاغوسيان في مشهد من العرض

يـعـ ّـد مــن األط ـف ــال «ال ـقــائــل الــذيــن ال
يـنـعـ ٌمــون بـجـ ٌنـسـيــة أج ـن ـب ـيــة» .إنـهــا
نعمة اذًا .نعمة تنقذ حامل الباسبور

مع
تتقاطع المشاهد ّ
مقتطفات فيديو شكلت شهادات
ّ
حية لعدد من المهاجرين
اإلضافي من خطر اإلصابة أو املوت
فــي انـفـجــار مـفــاجــئ ،أو الـخـطــف أو
حـتــى أبـســط األم ــور الـتــي سيتطرق
إل ـي ـه ــا ال ـ ـعـ ــرض ك ــاخ ـت ـي ــار اس ـ ــم أي
م ــول ــود ج ــدي ــد وال ـب ـحــث ع ــن اس ــم ال
يملك داللة طائفية أو البحث عن اسم
مركب يكون مناسبًا في حال الهجرة
والـسـفــر« :أن تطلق اسـمــا على ابنك

ً
فــي لـبـنــان يعتبر ث ـقــا كـبـي ـرًا .نحن
نــولــد ف ــي بـلــد نـحـضــر أنـفـسـنــا منذ
اللحظة األولى لسفر مرتقب».
مـ ــن ي ـش ــاه ــد تـ ـم ــاري ــن ب ـي ـت ــي تــوتــل
وهـ ــاغـ ــوب دي ــرغ ــاغ ــوسـ ـي ــان ،نـلـحــظ
ت ـلــك الــدي ـنــام ـيــة وال ـخ ـفــة ف ــي األداء.
بيتي التي تجيد التقاط التفاصيل
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة الـ ـجـ ـس ــدي ــة وال ـص ــوت ـي ــة
ّ
تحول موضوعها «التراجيدي» إلى
كوميديا سوداء تبعث على الضحك
والبكاء في آن .تتقاطع املشاهد مع
ّ
م ـق ـت ـط ـفــات ف ـي ــدي ــو ش ــك ــل مـعـظـمـهــا
ش ـهــادات حـ ّـيــة لـعــدد مــن املهاجرين.
فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ــص ي ـ ـخ ـ ـلـ ــط بـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
والـفــرنـسـيــة ،عـ ّـرجــت تــوتــل بتلميح
ذكي على إشكاليات متعددة تنبثق
مـ ــن مـ ــوضـ ــوع الـ ـهـ ـج ــرة كــإش ـكــال ـيــة
الـ ـه ــوي ــة املـ ـ ــزدوجـ ـ ــة أو ال ـع ـن ـصــريــة
تـ ـج ــاه ال ـ ـعـ ــرب والـ ـغـ ــربـ ــة ال ــداخ ـل ـي ــة

وكـلـيـشـيـهــات املـهــاجــر ال ـ ـ «س ـنــوب».
بيتي كتبت نصها بـنـ ً
ـاء على جمع
شهادات حقيقية لنساء حصلن على
باسبور أجنبي وغاصت معهن في
الــدوافــع واألس ـبــاب وتـجــربــة السفر.
أمــا انـتـقــاء اســم عـمــر ،فــا يـعــود إلى
«اكزوتية» االســم بقدر ما هو رغبة
لم تتحقق لــدى بيتي حني أرادت أن
تـطـلــق عـلــى مــولــودهــا ال ـجــديــد اســم
«عمر» ثم عدلت عن ذلك .تقاطع ذلك
مــع عـمــر آخ ــر وه ــو أي ـضــا شخصية
حقيقية تعيش في مونتريال كانت
لـهــا مـعــانــاتـهــا الـخــاصــة ولـكـنـنــا لن
نـ ـغ ــوص أكـ ـث ــر فـ ــي ذل ـ ـ ــك .ع ـل ـي ـنــا أن
ننتظر نهاية العرض ،ونرى.
«بــاس ـب ــور رق ــم  20:30 :»10452مـســاء
اليوم وغـدًا ـ «مسرح مونو» (األشرفية) ـ
لالستعالم01/202422 :

ُّ
بيت الكتاب الدولي

شريف مجدالني« :فلنخطب» شعرًا في بيروت
باريس ــ ريتا باسيل
السنوات األخيرة ،أصبح مهرجان
في َ ْ
َ
«ف ِلنخطب»  Déclamonsالذي ّأسسه
ال ـش ــاع ــر واألك ــاديـ ـم ــي دانـ ـي ــال ر ّي ــو،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ب ـيــت ال ـش ـعــر وكــل ـيــة
ّ
اآلداب ف ــي ري ـ ــن ،م ـح ــط ــة أســاس ـيــة
للشعراء العرب املقيمني في أوروبــا.
نـضــج م ـش ــروع إق ــام ــة امل ـهــرجــان في
لـبـنــان مـنــذ ع ـش ــرات الـسـنــن بعدما
ّ
حل ريو مرارًا على بيروت للمشاركة
ف ـ ـ ــي ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب
الفرنكوفوني وأنشطة أخــرى .يقول
لـنــا ري ــو« :مـنــذ إقــامـتــه َفــي َر ْي ــن عــام
ُ
 ،2009كـ ــان م ـه ــرج ــان «ف ـ ِـل ــن ــخ ــط ــب»
يدرج جزءًا من الشعر العربي ضمن
بــرم ـج ـتــه امل ـك ـ ّـرس ــة ف ــي املـ ـق ــام ّ
األول
ّ
الغربية في الشعر املعاصر.
لألشكال
لـكــن أي ــن يـصـلــح اق ـت ــراح ه ــذا املــزيــج
أكـ ـث ــر م ــن ب ـ ـي ـ ــروت؟» .ب ـ ـيـ ــروت ،ه ــذه
املــديـنــة ،الـتــي تـجــذبــه «كمغناطيس
م ـنــذ زم ــن ط ــوي ــل» ت ـمــامــا كــامل ـشــرق.
يقول لنا« :هنا في «جزيرة السالم»
الـصـغـيــرة ه ــذه (ال ـت ــي تـبـقــى كــذلــك)
ـرب ،ع ـلــى ال ـش ـعــر أن
امل ـح ــاط ـ ّـة ب ــال ـح ـ ّ
ُيلقى .إنـهــا تثبت أنــه ال يــزال ممكنًا
إنقاذه» .هكذا ،وجد ريو فرصته في
ُ ّ
«بـيــت الــكــتــاب ال ــدول ــي» ال ــذي أطلقه
الكاتب واألكاديمي اللبناني شريف

مجدالني عام  .2012في هذه الدورة،
س ـت ـح ـمــل الـ ـلـ ـق ــاءات ع ـ ـنـ ــوان« :ش ـعـ ًـر
وأداء» ( 12شاعرًا في املدينة) دافعة
بالشعر إلى الواجهة ضمن أمسيات
ال ـيــوم وغـ ـدًا فــي «م ـســرح الـجـمـيــزة».
س ـت ـقــام ل ـق ــاءت أخـ ــرى ف ــي الـجــامـعــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي ص ـ ـيـ ــدا ،وال ـج ــام ـع ــة
ّ
اليسوعية والجامعة األميركية في
بيروت ،باإلضافة إلى املركز الثقافي
الـفــرنـســي فــي زح ـلــة .وبـمــا ّأن ّ
مهمة
ُ ّ
«ب ـيــت الــكــتــاب ال ــدول ــي» هــي اإلب ـقــاء
ّ
ّ
ّ
التنوع والتعدد في الجنسيات
على
ّ
والـ ـلـ ـغ ــات ،ف ـ ــإن هـ ــذا م ــا س ـمــح بـهــذا
اللقاء بينه وبني شبيهه في رين.
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ـ  12امل ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ّـوون إلـ ــى
ل ـب ـن ــان آت ـ ـ ــون مـ ــن أص ـ ـ ــول م ـت ـع ــددة:
لـبـنــانـيــة ك ـف ــوزي ي ـ ّـم ــن الـ ــذي نــديــن
لـ ــه ب ــأط ــروحـ ـت ــه ح ـ ــول ش ـع ــر أن ـ ْســي
الحاج ،واسكندر حبش الــذي يغني
الــوســط الـشـعــري واألدبـ ــي بمقاالته
وت ــرجـ ـم ــات ــه وكـ ـت ــاب ــات ــه ال ـش ـع ـ ّ
ـري ــة،
ّ
والـفـيـلـســوف ج ــاد حــاتــم الـ ــذي أل ــف
م ــن ب ــن إص ـ ــدارات أخـ ــرى ل ــه ،كـتــابــا
عــن شعر الضيف الـكــاتــالــونــي كــارل
دوارتيه ،وفلسطينية كهند شوفاني،
ّ
كمحمد ف ــؤاد ،وبريطانية
وســوريــة
كــأنــدريــا ب ــرادي ،وسـتــون ساثرالند،
ّ
وفرنسية كسيباستيان ليسبيناس،
وال ـ ـشـ ــاعـ ــرة وامل ـ ـخـ ــرجـ ــة فـ ـل ــوران ــس

مشاركة ويليام كليف الذي نال
أخيرًا «جائزة غونكور للشعر»
بـ ــازاتـ ــو ،وبـ ـي ــار ب ـ ـ ــارالنّ ،أول كــاتــب
ُيـمـنــح اإلق ــام ــة الـشـعـ ّ
ـريــة ل ــدى «بيت
ُّ
الكتاب الدولي» وهو في بيروت منذ

شهر آذار (مارس) حتى نهاية الشهر
ّ
يقول لنا شريف مجدالني إن
الحالي.
ّ
بــارالن «يحضر نصوصًا عن لبنان
مثيرة ّ
جدًا لالهتمام» .وأخيرًا هناك
الشاعر ويليام كليف (بلجيكا) الذي
منح أخيرًا «جائزة غونكور للشعر»،

ّ
ويعد أحد أكبر الشعراء املعاصرين
ّ
فــي الـلـغــة الـفــرنـســيــة ،تنشر لــه «دار
غــالـيـمــار» ،ون ــال عــام  2007الجائزة
الـ ـك ـ ـبـ ــرى ل ـل ـش ـع ــر م ـ ــن األك ــاديـ ـم ـ ّّـي ــة
ّ
الفرنسية عن أعماله الكاملة .يعلق
م ـجــدالنــي« :إن ـهــا إضــافــة نــوعـيــة أن
ي ـك ــون م ـع ـنــا هـ ــذا ال ـش ــاع ــر الـعـظـيــم
ال ــذي يـمـثــل جــانـبــا آخ ــر مــن جــوانــب
الشعر املعاصر في اللغة الفرنسية».
تــأثــر شعر ويـلـيــام كليف بالعصور
الــوس ـطــى كـمــا بـطـفــولـتــه املـضـطــربــة
جراء سلوكيات األب .غير أن شعره،
ّ
ـص ـلــةٍ إلــى
وه ــو عــاط ـفــي ،وال ي ـمــت بـ ِ
اإلن ـت ــاج الـشـعــري املـعــاصــر فــي زمــن
األداء ،ال ي ـت ـن ــاف ــى وف ـ ـكـ ــرة اإللـ ـق ــاء
الشفهي التي يسعى إليها الشعراء
امل ــدع ـ ّـوون أج ـم ـعــون .خـطــابــة كليف
هــي ّ
ّ
موسيقية،
بحد ذاتـهــا ممارسة
ّ
شفهية ،فــي تناغم مثالي مــع النغم
الــداخـلــي للشعر وألب ـيــاتــه .عــن هــذه
النقطة األخيرة بالذات ،يختم شريف
ً
م ـجــدالنــي ق ــائ ــا« :ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يــرى فيه الــرأي العام بــأن الشعر في
ط ــور االنـ ـق ــراض ،م ــن امل ـه ـ ّـم أن نلقي
ّ
ّ
الشعرية،
الشفهية
الضوء على هذه
ُ
وأن تلقى في بيروت».
«شـ ـع ــر وأداء» :الـ ـي ــوم وغ ـ ـ ـدًا ـ ـ ـ ـ «م ـس ــرح
الجميزة» (بيروت)

