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كثارسيس

ّ
ّ
مع زينة دكاش ...العمال األجانب يروون جحيمهم
محمد همدر
ّ
تخرج زينة دكاش من سجن لتدخل
إلـ ـ ــى آخ ـ ـ ــر .الـ ـسـ ـج ــن الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
ت ـخ ـت ـب ــره مـ ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة لـ ـي ــس سـجـنــا
تثبت التهم أو األحكام
تقليديًا ،ولم ّ
ع ـلــى ن ــزالئ ــه .إنـ ــه س ـجــن اخ ـت ـيــاري،
ي ـ ـق ـ ـصـ ــده ّ
رواده بـ ـسـ ـب ــب ال ـض ـي ــق
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ي ـت ــرك ــون ب ــاده ــم في
أفريقيا وآسيا ويتجهون الى لبنان
وال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ل ـي ـص ـب ـح ــوا فــي
ّ
السيد واملدام.
خدمة
ش ـغــل م ــوض ــوع ال ـع ـمــالــة األجـنـبـيــة
ف ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام والـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة،
وت ـ ـمـ ــت مـ ـق ــاربـ ـت ــه م ـ ــن زواي ـ ـ ـ ــا ع ـ ــدة؛
م ــن الـع ـن ـصــريــة وال ـع ـنــف والـفــوقـيــة
ّ
والعبودية والقوانني .ستبرز دكاش
هذه الجوانب من خالل مواجهة بني
ّ
العمال والجمهور على الخشبة في
عمل أخرجته أخيرًا بعنوان «شبيك
ل ـب ـي ــك »...ن ـشــاهــده عـنــد الـثــامـنــة من
مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم وال ـ ـغـ ــد فـ ــي AltCity
(الحمرا ـ بيروت).
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،اخ ـت ـب ــرت
دك ـ ـ ـ ـ ــاش ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن امل ـ ـسـ ــرح
ال ـت ـفــاع ـلــي أو ال ـع ــاج ب ــال ــدرام ــا في
سـجــن روم ـيــة مــن خ ــال ع ــرض «12
لبناني غاضب» ( ،)2009وفي سجن
بعبدا للنساء (مسرحية «شـهــرزاد
ب ـب ـع ـب ــدا»  ،2012وف ـي ـل ــم «ي ــوم ـي ــات
ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرزاد»  ،)2013ومـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ــزالء
ّ
العقلية
«مستشفى الفنار لألمراض
والـنـفـسـيــة وال ـع ـص ـبـ ّـيــة» ف ــي عــرض
«من كل عقلي »...العام املاضي.
عـ ــامـ ــات مـ ــن إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،وب ــورك ـي ـن ــا
فـ ــاسـ ــو ،والـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ،والـ ـك ــامـ ـي ــرون
وسيريالنكا مع ّ
عمال من السودان،
يعيدون بناء أجزاء من قصصهم في
الـبـلــد ال ــذي هــاجــروا إل ـيــه ،مــع كفيل
ووس ـي ــط يـحـضــرهــم بـمــوجــب نـظــام
كفالة يفترض به أن يكون املرجع في
العالقة بني العامل األجنبي وكفيله
ال ـل ـب ـن ــان ــي .م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،يـظـهــر
العرض وجهة نظر الطرف اآلخر ،أي
الكفيل الذي سيتعايش مع شخص
أج ـن ـبــي ال ي ـت ـقــن ل ـغ ـتــه وال ثـقــافـتــه،
ّ
خصوصيته وبعضًا
حيث سيفقد
مــن مساحته لـصــالــح الـعــامــل املقيم
معه في منزله .ظروف الطرفني تؤثر

س ـل ـبــا ع ـل ــى عــاق ـت ـه ـمــا ويـ ـح ــدث مــا
يحدث مــن ٍّ
تعد واضـطـهــاد ،ويخرج
ال ـك ـف ـيــل م ـن ـت ـص ـرًا بـطـبـيـعــة ال ـح ــال،
مع غياب أي قانون لحماية ّ
العمال
األجانب وبوجود ّ
تحيز ضد هؤالء
لصالح ابن البلد.
بعض املشاركني سيخبرون قصصًا
عـ ـ ــن طـ ـف ــولـ ـتـ ـه ــم ومـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد أخـ ـ ــرى
سـنـسـتـمــع إل ـي ـهــا ف ــي ال ـع ــرض ال ــذي
أن ـت ـج ــه «املـ ــركـ ــز ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـعــاج
ب ــال ــدرام ــا» (ك ـثــارس ـيــس) ،بــدعــم من
السفارة النروجية في لبنان .لوحات
ف ــول ـك ـل ــوري ــة وم ــوس ـي ـق ـي ــة ي ـقــدم ـهــا
املمثلون ،يـعـ ّـرفــون مــن خاللها على
ث ـق ــاف ــات ـه ــم وت ـق ــال ـي ــده ــم وم ـعــامل ـهــم
ال ـس ـيــاح ـيــةّ .
ربـ ـم ــا ه ــم ب ـحــاجــة إلــى
الـتــذكـيــر دائ ـم ــا ،كــي ال يـفــوتـنــا ذلــك،
ّ
بـ ــأن لـهــم ح ـض ــارة وتــاري ـخــا وب ــادًا
واس ـع ــة ج ـم ـي ـلــة ،دف ـع ـت ـهــم ال ـظ ـ ّـروف
امل ــالـ ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـهـ ـج ــرة مـ ـنـ ـه ــا .إنـ ـه ــا
ال ـظــروف نفسها الـتــي دفـعــت بــآالف
اللبنانيني للهجرة بحثًا عــن فرص
ع ـمــل ف ــي الـ ـخ ــارج .ف ــي حــديـثـهــا مع
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ـق ــول امل ـش ــارك ــة اآلت ـيــة
ّ
من إثيوبيا الردي إن قوانني العمل
الـتــي تحكم عــاقــة الـعــامــل اللبناني
ّ
برب عمل خارج لبنان ،أفضل بكثير
مــن ال ـقــوانــن امل ــوج ــودة ه ـنــا .تــؤدي
الردي فـ ــي «ش ـب ـي ــك ل ـ ـب ـ ـيـ ــك »...دور
الـسـ ّـيــدة املـتـكـ ّـبــرة املتعالية األنــانـيــة
ّ
الـتــي ال تـفــكــر إال بنفسها وال تهتم
بــال ـعــام ـلــة امل ـق ـي ـمــة ف ــي م ـنــزل ـهــا وال
بمعاناتها .الردي مقيمة في لبنان
م ـن ــذ ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ،ج ــاء ت ــه ف ــي الـ ـ
 16م ــن ع ـم ــره ــا ،ولـ ــم ي ـخ ـبــرهــا أحــد
ّ
مــا ال ــذي يجب عليها فعله هـنــا .كل
مـ ــا ق ـي ــل ل ـه ــا «س ـت ـس ــاف ــري ــن لـلـعـمــل
ف ــي لـبـنــان وم ـســاعــدة عــائ ـل ـتــك» .في
ّ
تحب الغناء والرقص
املدرسة ،كانت
ّ
والتمثيل ،لكن لم يتسن لها ممارسة
ه ــذه ال ـهــوايــات فــي بـلــدهــا ،ول ــم تكد
تكمل سنوات املراهقة حتى وجدت
نفسها عاملة تنظيف فــي منزل في
لبنان.
بدأت زينة دكاش العمل على العرض
مـ ـن ــذ ت ـس ـع ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،ولـ ـ ــم تـسـتـطــع
االجـتـمــاع بــأعـضــاء الـفــرقــة الـ ـ  24إال
في اآلحاد لساعتني فقط.
«ال تستطيع إنـجــاز مسرحية خالل

ساعتني كل يوم أحد» ،تخبر زينة عن
املصاعب التي واجهتها خالل إنجاز
ال ـع ــرض .سـتـضـطــر م ــرة أخـ ــرى كما
فعلت في السجون ،إلى معايشة واقع
املمثلني ،ففي حال العاملة األجنبية

ّ ً
اال ّ
يقصون
يقدم العرض عم
علينا حكاية حرمانهم من
أبسط حقوقهم

«ال تـسـتـطـيــع امل ـ ــدام االس ـت ـغ ـنــاء عن
وجودها في املنزل» ،بينما يستطيع
ً
ّ
مساء خالل
التفرغ ساعتني
بعضهم
األسبوع ،وآخرون في يوم آخر خالل
ال ـن ـه ــار .ال ـص ـعــوبــة ال ـت ــي واجـهـتـهــا
لالجتماع بهم تقع في صلب العرض
الـ ـ ــذي ي ـم ـيــط ال ـل ـث ــام ع ــن حــرمــان ـهــم
مــن حـيــاتـهــم الطبيعية وم ــن أبسط
ّ
كالحرية.
حقوقهم
ِّ
ال تـ ـلـ ـج ــأ دك ـ ـ ـ ــاش مـ ــؤس ـ ـسـ ــة م ــرك ــز
«كثارسيس» إلــى املـســرح التفاعلي
لــإضــاءة على املشاكل االجتماعية

واإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـ ّي ـ ــة ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل أي ـض ــا
إليمانها بأنه قادر على تغيير بعض
وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر أو ح ـت ــى ال ـق ــوان ــن
املـجـحـفــة بـحــق ال ـف ـئــات املـضـطـهــدة.
هذا املوضوع سيكون محل مناقشة
مع ّ
منسق جمعيةMigrant Workers
 Task Forceعمر حرفوش ،في حلقة
تلي العرض.
«شـ ّـبـيــك لـ ّـبـيــك» لزينة دك ــاش20:00 :
مساء اليوم والغد ـ ـ ( AltCityالحمرا
ـ بيروت) .لالستعالم162573/03 :

فنون مشهدية

«السقيفة» على الخشبة تجربة جريئة تخاطب الراهن العربي
تونس  -محمد أمين بن هالل
«وا م ـح ـ ّـم ــداه» ،ذل ــك ه ــو الـلـفــظ ال ــذي
َّ
م ــث ــل شـ ـ ــرارة مل ــا س ـيــأتــي بـ ـع ــده .ذلــك
الـ ـق ــادح لـفـتـنــة كـ ــادت أن ت ـف ـ ّـت عضد
ّ
الفتية حينها ،جاء
اإلسالمية
الدولة ّ
صيحة شقت سكون «املسرح البلدي»
ف ــي تــونــس ال ـعــاص ـمــة ح ـيــث عــرضــت
مسرحية «السقيفة» ( 70د) أول من
أمس .أخرج حافظ خليفة العرض عن
نــص لبوكثير دوم ــة ،عــائـدًا إلــى هذه
ال ـحــادثــة الـتــاريـخـيــة فــي قـ ــراءة فنية
ف ــري ــدة .قــد ال يــاحــظ الـجـمـهــور فرقًا
بني ما يجري على خشبة املسرح وما
ي ــدور فــي أروق ــة السياسة فــي العالم
الـعــربــي .الـحــاكــم الـعــربــي ال ُيقيله إال
املـ ــوت ،فـيـمــا ي ـت ـصــارع خ ـل ـفــاؤه على
ك ــرس ـ ّـي ــه إن لـ ــم ي ـت ــم االن ـ ـقـ ــاب عـلـيــه
ّ
عقلية الحكم مــدى الحياة
وهــو حـ ّـي.
ت ـق ــاب ـل ـه ــا ع ـق ـل ـي ــة االن ـ ـق ـ ـضـ ــاض عـلــى
الحكم متى سنحت الفرصة في ذلك،
ّ
«جملكيات»
فتجعل البلدان العربية
(جمهوريات في الظاهر َ
وملكيات في

الواقع) يرزح «مواطنوها» تحت ْ
نير
َ
الظلم والغلبة التي يجيدها رؤساء
ه ــذه الـ ــدول وم ـلــوك ـهــا .ه ـكــذا يـقــارب
خـلـيـفــة ال ــواق ــع ال ـعــربــي ف ــي ال ـعــرض
ال ـ ــذي ان ـط ـلــق بـتـجـمــع «ال ـص ـحــابــة»
حــول ضــوء منبعث مــن كـ ّـوة سرعان
مـ ـ ـ ــا ي ـ ـخ ـ ـت ـ ـفـ ــي ،لـ ـتـ ـتـ ـشـ ـك ــل حـ ـلـ ـق ــات
سـلـسـلــة درامـ ـي ــة م ــن الـ ـص ــراع حــول
الـسـلـطــة آنـ ــذاك .ص ــراع بــن األنـصــار
واملهاجرين ،أي بني من يرى الخالفة
في سعد بن عبادة ،وبني من يراها في
ّ
أبي بكر الصديق ،ولكل منهما شيعة
تنصره وعترة تدعمه .سعد مدعوم
من الحباب بن املنذر الذي ال يتوانى
عن االستغاثة باألنصار كلما أحس
بــالـكـفــة تميل لغير صــالـحـهــم ،فيما
يـقــف عـمــر بــن الـخـطــاب وأب ــو عبيدة
بــن ال ـجــراح وراء أب ــي بـكــر الـصــديــق،
ويــريــانــه وم ــن ورائـهـمــا قــريــش أحــق
ب ــال ـخ ــاف ــة وأجـ ـ ـ ــدر بـ ـه ــا .وب ـ ــن ه ــذا
وذاك ،يبرز أبو سفيان ،داهية قريش،
مستحثًا علي بن أبي طالب ألن يدلي
بدلوه ويرمي سهمًا مع ّ
الرامني ،فهو

األق ـ ــرب إل ــى ال ـن ـبــي م ـح ـمــد ،اب ــن عمه
وزوج ابنته وأبــو حفيديه ،لكن ّ
عليًا
ّ
يـتـمــنــع وي ـن ــأى بـنـفـســه ع ــن أن يـكــون
وقودًا لحرب إذا استعرت ،قد ال يمكن
إخمادها.
يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــادل عـ ـ ـم ـ ــر ب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــاب ب ـ ــأن
املهاجرين «هــم أول مــن عبد الـلــه في
األرض وآمــن بالرسول ،وهم أولياؤه
وعـشـيــرتــه وأح ــق ال ـن ــاس ب ـهــذا األم ــر
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من بعده وال ينازعهم ذلك إال ظالم».
ويضيف أبــو بكر الـصــديــق مخاطبًا
األنصار« :منا األمراء ومنكم الوزراء»
لـيــرد الـحـبــاب بــن امل ـنــذر مــزمـجـرًا «يــا
معشر األن ـصــار أمـلـكــوا عـلــى أيديكم
وال تـسـمـعــوا مـقــالــة ه ــذا وأص ـحــابــه،
فيذهبوا بنصيبكم من هذا األمر ،فإن
أبــوا عليكم مــا سألتموهم فأجلوهم
عــن ه ــذه ال ـبــاد ،وتــولــوا عليهم هــذه

األم ــور فأنتم والـلــه أح ــق» .وبــن هذا
وذاك ،ينتصب البشير بن سعد حكمًا
َ
الجمع ْي لينحاز إلى املهاجرين،
بني
فتميل الكفة لصالحهم ،فيما يواصل
أب ــو سـفـيــان مــن دون كـلــل مـحــاوالتــه
إلقناع علي بدخول مضمار الخالفة،
فـيـنـهــره األخ ـي ــر وي ــذك ــره ب ــأي ــام كــان
ً
فيها أبــا سفيان سيفًا مـسـلــوال على
ً
املسلمني قــائــا« :يكفيك مــا جرعتنا
عــذابــا ودم ــا ،يــا سيد قــريــش ،يــا زوج
هند آكلة أكباد الرجال».
ّ
لكن أبا سفيان يبرز في آخر املسرحية
ممسكًا بخيوط اللعبة ،حيث توضع
عشرة سيوف على الخشبة ويخرج
عمر وأبو بكر وعلي وسعد والبشير
والحباب بن منذر ،ليمشي كل واحد
مـنـهــم بـضــع خ ـطــوات قـبــل أن يسقط
ميتًا ليبقى أب ــو سـفـيــان وح ــده على
الـ ــركـ ــح راف ـ ـعـ ــا ي ــدي ــه ع ــال ـي ــا شــام ـخــا
بالنصر ،عاكسًا صورة الداهية الذي
ال يبرز كثيرًا في الصورة ولكنه آخر
من يضحك ،فكان كمن حكم باألمس
ليعود اليوم ويعاود الحكم من جديد.

املسرحية التي راوحــت بني الفصحى
وال ـل ـه ـجــة ال ـعــام ـيــة ال ـتــون ـس ـيــة ،وقــد
يختلف املــؤرخــون فــي مــدى تطابقها
م ـ ــع ال ـ ــوق ـ ــائ ـ ــع الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ون ـس ـب ــة
تطابقها مع ما وقع فعليًا في سقيفة
ب ـن ــي سـ ــاعـ ــدة ،ت ـع ــد ث ـ ـ ــورة ف ـن ـي ــة مــن
ح ـيــث تـشـخـيـصـهــا ل ـل ـص ـحــابــة .وهــو
مــا اعـتـبــره حــافــظ خليفة ســابـقــة في
ً
املسرح قــائــا« :عرضنا للمرة األولــى
فــي تــاريــخ امل ـســرح ال ـعــربــي والـعــاملــي
ش ـ ـخـ ــوص الـ ـصـ ـح ــاب ــة عـ ـل ــى الـ ــركـ ــح،
وأع ـت ـق ــد أن هـ ــذا أص ـب ــح مـمـكـنــا بعد
الفتاوى في مسلسل “عمر” وما نراه
مــن تجسيد لألنبياء فــي املسلسالت
اإلي ــران ـي ــة ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت ث ـ ــورة فنية
جـ ــديـ ــدة مـ ــن دون امل ـ ــس ب ــامل ـق ــدس ــات
الشخصيات الجليلة» .أما
وهيبة هذه
ّ
األهمية األكبر ،فتمثلت في استعادة
حــادثــة «الـسـقـيـفــة» ع ــام  632هـجــري،
وتقلباتها السياسية واإليديولوجية
ّ
وإسقاطها على التقلبات واألح ــداث
السياسية العربية التي تلت «الربيع
العربي».

