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ثقافة وناس

تقدم على خشبة «بابل» ،للسنوات الثالثين األولى من حياة عنبرة سالم الخالدي ،التي ّ
فنون مشهدية توثق المسرحية التي َّ
تحدت
أعراف مجتمعها وتقاليدهّ .
تحدث المجتمع وتقاليده ،وكانت أول من نادى بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وحقها في التعليم ،تزامنًا
مع حركات التحرر الوطني من نير الحكم العثماني

عليه الخالدي« :عنبرة» ...سيرة نضال
منى مرعي
م ــع «عـ ـنـ ـب ـ ُـرة» ،ت ـع ــود امل ـخ ــرج ــة عـلـ ّـيــه
الخالدي باملشاهد إلى بيروت ما قبل
الحرب العاملية األولــى .تجعله يكشف
ال ـغ ـط ــاء ع ــن ت ـلــة امل ـص ـي ـط ـبــة وســاحــة
ال ـب ــرج ،ع ــن صـبـحـيــات وعـصــرونـيــات
البيوت البيروتية الخاصة بالنساء،
ّ
ع ــن امل ـق ــاه ــي ال ـت ــي ي ـح ـتــل ـهــا ال ــرج ــال،
ع ــن ح ـل ــوى «ال ـق ـض ــام ــة» و«ال ـف ـي ـش ــة»
و«ال ـع ــرب ـج ــي» و«األق ـم ـش ــة ال ـســوريــة»
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـ ـقـ ــدم كـ ـه ــداي ــا ل ـل ـب ـنــات
املــراه ـقــات .كــانــت ب ـيــروت آنـ ــذاك تحت
حكم الدولة العثمانية ،وكانت عنبرة
اب ـن ــة أبـ ــو ع ـلــي سـ ــام (س ـل ـيــم سـ ــام)،
الوجيه البيروتي ،قد تخطت أعوامها
العشرة بقليل .حينها ،فرضت عليها
وال ــدتـ ـه ــا وفـ ـق ــا لـ ــأعـ ــراف أن ت ــرت ــدي
الخمار أو ما يعرف بـ «الفيشة» آنذاك.
توثق تلك املسرحية للسنوات الثالثني
األولى من حياة عنبرة سالم الخالدي،
الشابة التي ّ
تحدت أعــراف مجتمعها
وتقاليده ،فقابلت حبيبها سرًا حني لم
يكن أحد يفعل ذلك .هي كانت أول من
نادى بأهمية دور املرأة ومشاركتها في
الحياة السياسية وحقها في التعليم،
وكـتـبــت أول مـقــاالتـهــا الـصـحــافـيــة في
سن السادسة عشر في جريدة «املفيد»
ال ـب ـي ــروت ـي ــة ل ـص ــاح ـب ـه ــا ع ـب ــد ال ـغ ـنــي
ال ـعــري ـســي .حـيـنـهــا أي ـض ــا ،ك ــان الـحــب
يبدأ باملراسالت ولغة العيون .وهكذا
بــدأت عالقة الحب الخفية بــن عنبرة
وعـبــد الـغـنــي الـعــريـســي املـنــاضــل ضد
حكم األت ــراك واملـنــاصــر لحقوق امل ــرأة.
بــالـتــزامــن مــع تـلــك الـحـكــايــا الــداخـلـيــة،
كــانــت الـبــاد فــي أوج سعيها للتحرر
من نير الحكم العثماني وكانت «أول
مـظــاهــر ال ـ ــروح االس ـت ـقــال ـيــة ،املــؤتـمــر
الـ ــذي ع ـق ــده لـفـيــف م ــن زع ـم ــاء ال ـعــرب

في باريس عام  .»١٩١٣شاركت عنبرة
وص ــدي ـق ـت ــاه ــا ف ــي ه ـ ــذا امل ــؤت ـم ــر عـبــر
إرس ـ ــال تـيـلـيـغــراف ي ـطــالــب بـمـشــاركــة
أكـبــر للمرأة فــي املجتمع .كما أسست
مع رفيقاتها «جمعية اليقظة العربية»
للفتيات املسلمات في بيروت.
بـ ـ ـن ـ ــت كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ـ ّـي ـ ــه الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــدي
(ك ــاتـ ـب ــة «ع ـ ـن ـ ـبـ ــرة») ون ـ ـ ـ ــورا ال ـس ـق ــاف
(دراماتورجيا) من سيرة النضال تلك
مشاهد مسرحية ركزت على التفاصيل
ال ـيــوم ـيــة الـبـسـيـطــة املـطـعـمــة بـحـكــايــا
تبتعد عن
عنبرة املــرأة املناضلة التي
ُ
دخل
املباشرة في الخطاب النضالي :أ ِ
املـشــاهــد إل ــى ثـنــايــا الـبـيــت الـبـيــروتــي،
ّ
واطـ ــلـ ــع ع ـل ــى ن ـس ـيــج الـ ـع ــاق ــات ال ـتــي
ت ـج ـمــع ع ـن ـب ــرة م ــع ص ــدي ـق ــات ـه ــا وم ــع
أخ ـي ـهــا الـصـغـيــر ص ــائ ــب ،وم ــع أبـيـهــا
املساند لها دومــا ووالدتها وحبيبها
عبد الغني وأخيها محمد .استحضر
النص طرفة بعض التقاليد أو األعراف
الـبـيــروتـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى مقتطفات
م ــن ن ـصــوص قــاســم أم ــن ال ـتــي كــانــت
تواظب عنبرة على قراءتها .تتقاطع
تلك املشاهد املسرحية مع تجهيز أفالم
تصويرية ينقل للمشاهد الحيز العام
أو نـظــرة املـجـتـمــع .بــدأ الـعــرض بفيلم
نستشف من خالله أنفاس عنبرة خلف
ال ـن ـقــاب .ال يـتـعــدى الـفـيـلــم الدقيقتني،
يجمع بــن تسجيالت صوتية مولفة
لنساء يدخلن بيت أم علي أثـنــاء أحد
الـ ـلـ ـق ــاءات وي ـب ـح ـثــن ع ــن ع ـن ـبــرة وبــن
صـ ـ ــور  close upsل ـب ـع ــض ت ـفــاص ـيــل
البيت ،باإلضافة إلى األشغال املنزلية
حـيــث يـتــم التحضير للعصرونية أو
الصبحية .تذكرنا بعض لقطات الفيلم
ً
األول ق ـل ـيــا ب ــأع ـم ــال فـيـلـلـيـنــي حيث
تترافق املشاهد اليومية مع فانتازيا
الحلم الذي سرعان ما يتكثف ليتحول
إلــى كــابــوس .عند انتهاء الفيلم ،نرى

من
العرض

ع ـن ـب ــرة خ ـل ــف الـ ـش ــاش ــة ت ـت ـح ــدث عــن
الـنـقــاب .لعبت الـشــاشــة عـلــى الخشبة
ف ــي الـ ـع ــرض دورًا ج ــوه ــري ــا ف ــي نـقــل
الحيز العام من جهة عبر نقل األفــام
الـ ـتـ ـص ــوي ــري ــة ل ـل ـم ـش ــاه ــد الـ ـح ــواري ــة
ال ـت ــي ت ـن ـقــل ردات ف ـعــل ال ــرج ــال عـلــى

ينتهي العرض بخلع عنبرة
النقاب في محاضرة عامة في
الجامعة األميركية عام ١٩٢٧
التغيرات الحاصلة في تحصيل املرأة
لـحـقــوقـهــا ،وف ــي إض ـفــاء جـمــالـيــة على
ب ـع ــض امل ـش ــاه ــد امل ـص ـي ــري ــة م ــن جـهــة
أخــرى :على الشاشة ذاتها التي تنقل

ل ـنــا تـسـجـيــات األف ـ ــام (م ــوري ــال أبــو
الـ ــروس) ،يتم نقل أو تصوير مباشر
(أو إيـحــاء بــه) مــن زاويـتــن متعددتني
ملـشـهــد ال ـل ـقــاء األول الـ ــذي ج ـمــع عبد
الغني بعنبرة ،أو مشهد اللقاء األخير
حيث فصلت الشاشة إلى ثالثة أقسام
ظهر في فراغاتها كل من الشخصيتني
املذكورتني على الخشبة تحاصرهما
عينا كل منهما على الشاشة .لم يكن
هــذا التوظيف للشاشة جماليًا بحتًا،
بل أضفى بعدًا دالليًا انفعاليًا يتخطى
امل ـش ـهــديــن امل ــذك ــوري ــن أعـ ــاه ويعتمد
االخـ ـت ــزال ف ــي ال ـك ــام والـتـكـثـيــف عبر
الصورة التي تنقلها الشاشة.
كما كان أداء كل املمثلني متقنًا نسبيًا،
ّ
واتسم بفطرية في نقل انفعال اللحظة
اآلنـيــة رغــم تـفــاوت بعض املمثلني في
إتـ ـق ــان ال ـل ـه ـجــة ال ـب ـيــروت ـيــة .ع ــرف ــت أم

علي (فاديه التنير) والــدة عنبرة كيف
ّ
تذيل صمتها بمواقف جدية وضاحكة
فــي آن ،وفــرض عبد الرحيم العوجي،
ً
الــذي اعتاده املشاهد ممثال كوميديًا،
ح ـضــوره فــي أدائ ــه ل ــدور وال ــد عنبرة.
ك ـشــف ال ـع ــرض م ــواه ــب ش ــاب ــة يشهد
ألدائ ـهــا كنزهة حــرب الـتــي لعبت دور
ع ـن ـبــرة وسـ ـ ــارة زيـ ــن (ب ـ ـشـ ــرى) ،ودانـ ــا
ضيا ،وعمر الجباعي ،وزياد شكرون،
والناشئ هاني الهندي الذي لعب دور
صــائــب الـ ــذي ل ــم يـكـمــل صـفــه الـتــاســع
بعد في مدرسة الجالية األميركية في
ّ
بيروت .يبقى القول إن العرض تخللته
ب ـعــض ال ـث ـغ ــرات :ف ــي ل ـح ـظــات كـثـيــرة،
بــدا إيـقــاع الـعــرض متفلتًا ،واحتاجت
ب ـعــض ال ـن ـق ــات م ــن م ـش ـهــد إلـ ــى آخــر
إلى تمتني ،بخاصة تلك التي اعتمدت
بـعــض املـقــاطــع املوسيقية بحيث بــدا
االسـتـخــدام املوسيقي فــي هــذا املشهد
ُ
«تطفئته» بسرعة
أو ذاك تفسيريًا يتم
ِ
وال ي ـض ـي ــف دالل ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة أو ب ـع ـدًا
جماليًا عـلــى مـضـمــون املـشـهــد بــذاتــه.
مــع ذل ــك ،سيستمتع املشاهد بحكاية
عنبرة وبحسن األداء واملشهدية.
ينتهي ال ـعــرض بخلع عـنـبــرة النقاب
ف ـ ــي مـ ـح ــاض ــرة عـ ــامـ ــة ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
األميركية عــام  ١٩٢٧حيث كــان عنوان
املـ ـح ــاض ــرة «ش ــرقـ ـي ــة فـ ــي ان ـك ـل ـت ــره».
يبقى الـســؤال :ملــاذا بخلت علينا ّ
عليه
الخالدي ،التي أولــت جهدًا بحثيًا في
نبش حياة جدتها ،باملزيد من حكايا
عنبرة الــزوجــة واألم والناشطة فكريًا
التي عاشت في فلسطني حتى النكبة؟
ٌ
سؤال ال يفسد من ّ
ود العرض.
«عـنـبــرة» ّ
لعليه ال ـخــالــدي :مــن  20حـتــى 24
نيسان (أبريل) ومن  4حتى  8ومن  11حتى
 15أيار (مايو) ـ ـ «مسرح بابل» ـ لالستعالم:
01/744033

zoom

«جنرال» عصام محفوظ ...راهنًا أكثر من أي وقت مضى
عبد الرحمن جاسم
تقطن فكرة «الديكتاتور» فــي عاملنا
العربي فــي كــل سكناته .الديكتاتور
ّ
امل ـ ـ ـخـ ـ ــلـ ـ ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــالـ ـ ــس عـ ـ ـل ـ ــى ك ــرسـ ـي ــه
الــرئــاســي /الـقـيــادي خــالــد إلــى األبــد.
وليست صور «القادة» املرصوفة على
كثير من الشوارع كما املنازل
جدران ً ٍ
إال دل ـي ــا تــأك ـيــديــا ع ـلــى ذلـ ــك .ح ــاول
عصام محفوظ أن ّ
يقدم «الديكتاتور»
ّ
(أو ح ـس ـب ـم ــا سـ ـ ّـمـ ــاه أول مـ ــا كـتــب

املـســرحـيــة «ال ـج ـن ــرال» ،إال أن ــه أجـبــر
آنــذاك على تغيير اسم املسرحية إلى
«الديكتاتور») كما رآه في الستينيات
َّ
(ت ـح ــدي ـدًا )1968؛ إال أن الـ ـص ــورة ال
ت ـ ــزال ه ــي ذاتـ ـه ــا الـ ـي ــوم .ال ريـ ــب في
َّ
أن إعـ ـ ـ ــادة ال ـش ـخ ـص ـي ــة /امل ـســرح ـيــة
ً
ذاتـهــا الـيــوم ليست فـعــا خــارجــا عن
«الـ ـسـ ـي ــاق» أو «ال ـ ـنـ ــص» ،ف ــاألح ــداث
هي هي ،والديكتاتوريات هي ذاتها،
وإن تـلـ ّـونــت بــأثــواب مختلفة كثيرة.
تجهد أس ـتــاذة امل ـســرح فــي الجامعة
األميركية في بيروت ،وإحــدى أنشط
ال ـف ـن ــان ــات امل ـس ــرح ـي ــات الـلـبـنــانـيــات
س ـحــر ع ـ ّـس ــاف ف ــي ت ـقــديــم مـســرحـيــة
عـ ـص ــام م ـح ـف ــوظ وتـ ـح ــت م ـسـ ّـمــاهــا
الحقيقي هذه املرة «الجنرال» .وعلى
عـ ــادت ـ ـهـ ــا ،فـ ـ ّه ــي ال تـ ـ ّخ ــرج أع ـم ــال ـه ــا
فحسب ،بل إنها «تمثل» وتساعد في
التأليف/الكتابة (فــي بعض فواصل

املسرحية وإن كانت قليلة).
ـط ،عـ ـب ــارة ع ــن طــاولــة
ـور ب ـس ـي ـ ٍ
ب ــدي ـك ـ ٍ
وكــرسـيــن فــي «مـســرح مــونــو» ،بــدأت
املـ ـس ــرحـ ـي ــة املـ ـح ـ ّـمـ ـل ــة ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
االس ـت ـعــارات والـتـشـبـيـهــات املــأخــوذة
م ــن الـ ــواقـ ــع امل ـ ـعـ ــاش .أب ــدل ــت ع ـســاف
جـنــس أح ــد بـطـلــي املـســرحـيــة ببطلةٍ
ـف ب ــذل ــك ،ب ــل خلطت
أن ـث ــى ،ول ــم ت ـك ـتـ ِ
املـعـقــول/املـبــاشــر بــالــامـعـقــول أثـنــاء
نقاشات الشخصيتني .على املسرح،
ليس هناك سوى سحر ورافي فغالي،
هو يــؤدي دور الجنرال /الديكتاتور
وهي تؤدي دور خادمه سعدون الذي
يـتـقـ ّـمــص ك ــل ش ــيء لـتـحـقـيــق سـعــادة
«سـ ـ ّـيـ ــده» .إن ـه ــا ال ـع ــاق ــة األزلـ ـي ــة بني
«ال ـفــرعــون» وب ــن «ع ـب ـيــده» ،تـبــدأ من
ال ـعــاقــة الـحـمـيـمــة م ــع «ال ـب ـس ـطــار» /
ً
ال ـح ــذاء /ال ـبــوط الـع ـسـكــري» وص ــوال
إل ــى تنفيذ أم ــر «إع ـ ــدام» الـ ــذات جــراء
أمر ال يعرف الخادم /العبد معناه أو
ٍّ
حــتــى مقتضاه .ال يـعــرف املشاهد ما
إذا انتصرت تلك الثورة التي يطالب
ً
بها الـجـنــرال .هــل فـعــا إذا انتصرت،
َّ
يـكــون الـشـعــب قــد انـتـصــر؟ أم أن هــذا
ال ــدي ـك ـت ــات ــور/ال ـج ـن ــرال ل ـي ــس س ــوى
ـراض تسري في
للكثير من أمـ
واجهةٍ
ٍ
ٍ
املجتمعات العربية منذ الستينيات
ح ـ ـتـ ــى ي ـ ــومـ ـ ـن ـ ــا؟ مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن ت ـم ـج ـيــد
«املـ ـتـ ـخـ ـي ــل» حـ ـي ــث ي ـص ـب ــح «الـ ـق ــائ ــد
ال ـخــالــد» ج ــزءًا م ــن ال ــذاك ــرة ،وتمحى

رافي فغالي
وسحر عساف
في مشهد
من العمل

ّ
كــل خـطــايــاه فقط ألن ــه قتل برصاص
أعدائه؟
تقنيًا ت ـبــذل عـ ّـســاف ج ـه ـدًا كـبـيـرًا في
تقديم شخصية «سـعــدون» ،فتعطيه
سـ ـبـ ـغ ــة م ـ ــن ان ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــةٍ وبـ ـ ـ ـ ـ ــراءة فــي
ك ـث ـيـ ٍـر م ــن األحـ ـي ــان .ب ـ ــراء ٍة تـفــرضـهــا
املسرحية ،فأمام شخصيةٍ «كاسرة»
ك ـ ــال ـ ـج ـ ـن ـ ــرال ،ال ب ـ ـ ــد م ـ ـ ــن أن يـ ـك ــون
«الـشـخــص» املقابل ضعيفًا منكسرًا،
ح ـت ــى ف ــي أقـ ـ ــوى ل ـح ـظ ــات ــه ،ي ـج ــب أن
ي ـظ ــل «أقـ ـ ـ ــل» م ــن الـ ـجـ ـن ــرال ،ألن ـ ــه فــي
َّ
اللحظة التي يتنبه الجنرال أن خادمه
سيقتله.
قــد «ك ـب ــر» أك ـثــر مــن حـجـمــه
ً
أكثر مــن هــذا ،تعطي عـ ّـســاف مساحة

واس ـ ـعـ ــة ل ـل ـف ـك ــاه ــة ،فـ ـتـ ـق ـ ّـدم س ـع ــدون
لعب
الحائر بني أنوثته وذكوريته في ٍ
ـش ع ـلــى ال ـف ـكــرتــن :األن ـث ــى األم
م ــده ـ ٍ
وال ـحــب وال ــوط ــن ،وال ــذك ــورة املتمثلة
فــي اإلخـ ــاص وال ـطــاعــة واالن ـص ـيــاع.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ب ـ ـ ــذل راف ـ ـ ـ ــي فـ ـغ ــال ــي ج ـه ـدًا
ف ــي رس ـ ــم ش ـخ ـص ـيــة «ال ــدي ـك ـت ــات ــور»
الحقيقية ،وإن يمكن مالحظة أنه كان
مرات
«يشت» في بعض األحيان (وإن
ٍ
قليلة) عــن «الكاراكتير»/الشخصية
املرسومة .ولربما كان السبب طبيعة
ال ـن ــص «ال ـص ـع ـب ــة» أو ح ـت ــى تـعـقـيــد
النفسي .لكن في اإلجمال،
الشخصية
ّ
يـمـكــن ال ـق ــول ب ــأن ــه ب ــذل ج ـه ـدًا طيبًا

آن .إخراجيًا؛ بــدا العمل
وناجحًا في ٍ
ـاء ظ ــاه ــرة
ان ـس ـيــاب ـيــا م ــن دون أخ ـ ـطـ ـ ٍ
للعيان ،فطبيعة املـســرح الـقــريــب من
فكرة املسرح التشاركي القديم أعطته
ب ـع ـدًا «حـمـيـمـيــا» (ال خـشـبــة وال ـنــاس
يحيطون باملمثلني كـمــا فــي مـســارح
ما قبل العصور الوسطى) .من جهةٍ
أخ ـ ـ ــرى ،ع ـم ـلــت ع ـس ــاف ع ـل ــى تـقــريــب
الـبـطـلــن م ــن ال ـج ـم ـهــور ،فــأك ـثــرت من
أحاديثهما ذات الطابع النوستالجي،
وسمحت لهما بأن يتبادال أدوارهما
لحظةٍ ما ً .هذا ما أعطى املسرحية
في ً
دف ـ ـعـ ــة م ـه ـم ــة إل ـ ــى األم ـ ـ ـ ــام .إش ـكــال ـيــا
تــواجــه املسرحية بعض نـقــاط يمكن
أن تخاض كـســؤال :موسيقيًا لم يكن
هناك أي موسيقى تصويرية تقريبًا،
فلماذا لم تتم «صناعة» موسيقى كان
بشكل كبير؟
ممكنًا أن تـثــري العمل
ٍ
ّ
أض ــف إل ــى ذل ــك أن «ل ـع ـبــة» اإلضـ ــاءة
ك ــان ــت «مـ ـت ــأرجـ ـح ــة» ب ـع ــض الـ ـش ــيء.
أم ـ ـ ٌـر أرج ـع ـت ــه ع ـس ــاف إلـ ــى «ال ـســرعــة
فــي الـتـحـضـيــر ل ــدى اسـتـعـمــالـنــا هــذا
املسرح (أي «مسرح مونو») ،فلم يكن
لدينا الوقت الكافي لتنفيذ ما فكرنا
به لناحية اإلضاءة».
ً
مسرحيًا؛ تبدو «الـجـنــرال» مسرحية
ً
مـمـتــازة لكل الـعـصــور ،خصوصًا في
ب ــاد ال ـش ــرق ،ذل ــك أن ـنــا نـجـيــد دائ ـمــا
خـلــق «دي ـك ـتــاتــوري ـي ـنــا» ،وتـحــويـلـهــم
أيقونات ال نهاية لها.
الحقًا إلى
ٍ

