30

الجمعة  2آذار  2018العدد 3409

ثقافة وناس

موسيقى

أحمد حويلي موعد في «اليسوعية» مع العشق اإللهي
مجددًا ،يستضيف «مسرح بيار أبي خاطر»
في الجامعة اليسوعية الليلة الشيخ أحمد
حويلي .أمسية إنشاد صوفي ،تتداخل
فيها اآلالت الشرقية والغربية ضمن أجواء
تأملية ،بصحبة راقصين من الدراويش

تجربة فردية يعيشها العاشق مع
معشوقه مهما كان معتقده».
عندما اختار حويلي االنكباب على
الغناء الصوفي في عام  ،2010واجه
الكثير من الصعوبات واالنتقادات
ب ـس ـبــب ان ـت ـق ــال ــه م ــن قـ ـ ــراء ة ال ـق ــرآن
وت ـ ـ ـ ــاوة األنـ ــاش ـ ـيـ ــد ال ــديـ ـنـ ـي ــة إل ــى

ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـنـ ـ ــاء وإط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم ـ ـ ــات.
ب ـ ـعـ ــد أل ـ ـبـ ــومـ ــي «عـ ـ ــرفـ ـ ــت الـ ـ ـه ـ ــوى»
و«مـخـتــارات صــوفـيــة» ،يـعـ ّـد حاليًا
ل ـع ـمــل ث ــال ــث يـ ـن ــدرج ف ــي ال ــروح ـي ــة
نفسها .في نظره« :ال يدرك كثيرون
م ــا ه ــو مـفـهــوم ال ـت ـصــوف ح ـقــا .أنــا
أغ ـنــي م ــا يـمـكــن وص ـفــه بــالـعـشـقــي.

أمـ ـ ــا هـ ـ ــم ،ف ـي ــرب ـط ــون ــه ب ــاألغ ـن ـي ــات
املـسـتـحــدثــة .فــي ال ــواق ــع ،الـقـصــائــد
ال ـتــي أؤدي ـه ــا ت ـعــود ال ــى  800سنة
إل ــى الـخـلــف عـلــى األق ــل .ول ـكــن كــان
مــن الطبيعي أن تــأخــذ األم ــور هــذا
ً
امل ـن ـح ــى ل ـس ـب ـب ــن .أوال ،كـ ــل ش ــيء
ج ــدي ــد ُي ـ ـ َ
ـواج ـ ــه ،وكـ ــل م ــا ي ـم ـكــن أن

ساندرا الخوري
«الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــق ه ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي» ه ـ ـ ــو ع ـ ـنـ ــوان
األمسية املرتقبة الـتــي يجمع فيها
امل ـن ـش ــد عـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن امل ـه ـت ـمــن
بــال ـغ ـنــاء ال ـص ــوف ــي .ي ـف ـســر حــويـلــي
ه ـ ــذه ال ـت ـس ـم ـيــة ب ــاع ـت ـب ــاره ال ـع ـشــق
ً
سـ ـبـ ـي ــا وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا لـ ـ ـل ـ ــروح وال ـ ـهـ ــدف
األسمى في الحياة .يقول لنا« :بتنا
نعيش في بالد تتآكلها العنصرية
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرف .ولـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة
ل ـل ــدي ــن ع ــاق ــة ب ــذل ــك .ف ــأن ــا أت ـح ـ ّـدث

ينكب حاليًا على إصدار ألبوم
جديد بعد عمليه «عرفت الهوى»
و«مختارات صوفية»
ع ـ ــن ع ـ ـ ــدم تـ ـق ـ ّـب ــل اآلخـ ـ ـ ـ ــر .م ـ ــن ج ـهــة
أخرى ،انغماس البشرية في الطرق
امل ــادي ــة لـلـحـيــاة والـبـعــد عــن ال ــروح،
ج ـعــانــي أه ـت ــم بــال ـصــوف ـيــة وأب ـحــر
في عاملها .أحببت أن ّ
أقدم ما يشبه
صـ ـ ــورة سـ ـم ــاء مـ ــوحـ ــدة .أدعـ ـ ــو ال ــى
الـتــأمــل الــواحــد بعيدًا مــن الطقوس
واألديـ ــان .مـســرحــي ع ـبــارة عــن لقاء
ف ــي م ـع ـبــد ل ـي ــس ل ــدي ــه أي اس ـ ــم أو
شكل ،يجمع كــل األشـخــاص مــن َكل
ّ
األماكن .ال أحد سيشعر أنه مستفز.
ه ـن ــاك خ ـطــأ ش ــائ ــع ع ـنــد الـكـثـيــريــن
م ـمــن ي ــرب ـط ــون ال ـت ـص ــوف بــالـحــالــة
اإلس ــامـ ـي ــة .ه ــو م ــوج ــود م ــن آالف
السنني قبل امليالد .وهو عبارة عن

«ال ـع ـشــق ه ــوي ـت ــي» 20:30 :م ـس ــاء ال ـيــوم
ـ ـ ـ ـ «مـ ـس ــرح ب ـي ــار أبـ ــو خ ــاط ــر» (ال ـجــام ـعــة
اليسوعية ـ طــريــق ال ـشــام) ـ ـ لالستعالم:
03/006329

عرض

مسرحية «أفيون» في «مترو المدينة»

ّ
جعفر العطار ّوشادي الهبر
في مدار «المحرمات»
ّ
إليسا مدور
األفيون من املواد املخدرة التي تسبب
هلوسات وح ــاالت نفسية تنقلك إلى
ّ
عالم آخر ،جل ما في أزماته الوجودية
التفاجؤ :باآلخر ،بمحيطك ،بوجودك.
أي ثمن تدفع لكي تنسى وتخفف من
أي ثمن تدفع للحصول على
وجعك؟ ّ
لحظات لــذة تبعدك عن األرق اليومي
امل ـمــزوج بــالـعــادة؟ ّربـمــا ستدفع ثمن
ه ــذا األف ـي ــون .ل ـكــن ،م ــاذا لــو ك ــان هــذا
األفيون ،كل ما تحاول التخلص منه؟
مــاذا لو كنت مدمنًا من دون أن تعلم،
تـتـ ّ
ـزوج ،تـكــره ،تــرقــص ،تـخــون ،تكتب،
ّ
وتصلي ...لتهرب من واقع «ال تحتمل
خفته»؟
رب ـم ــا ،س ـتــدفــع ث ـمــن ب ـطــاقــة لـحـضــور
م ـســرح ـيــة ب ـع ـن ــوان جـ ـ ــاذب «أفـ ـَي ــون»
(إنتاج «محترف شغل بيت» ـ ملن هم
فوق الـ  18عامًا) ،التي انطلقت أخيرًا
في «مترو املدينة» حيث تستمر حتى
 28آذار (مارس) الحالي ،ستشاهد من
خاللها واقعًا عاريًا ،من بعيد.
ّ
متزوجة
كاتبة (مايا سبعلي) وامــرأة
(ف ــرح ال ـب ــزري) ،تـلـعـبــان تــراتـبـيــا دور

ُيصاغ بمفهوم ديني أو ضد حركة
دينية ّ
يهب علماء الدين من أي دين
أم مذهب كانوا ملحاربته .تاريخيًا،
وصل مفهوم التصوف متأخرًا جدًا
ال ــى ل ـب ـنــان» .ب ـيــد أن حــوي ـلــي قطع
م ــراح ــل عـ ــدة م ـنــذ ان ـطــاق ـتــه حـتــى
اآلن ،وأصبح بعيدًا من املواجهات
التي اعترضت طريقه في بداياته.
فجمهوره مــن مختلف االنـتـمــاء ات
الفكرية واملذهبية وينتمي لفئات
ع ـمــريــة م ـت ـف ــاوت ــة ،ي ــأت ــي جـمـيـعـهــم
ّ
وتذوق
بهدف اختبار حالة تأملية
م ــوسـ ـيـ ـق ــى ت ـ ـم ـ ـتـ ــزج فـ ـيـ ـه ــا اآلالت
الشرقية بالغربية.
ل ــم ي ـكــن حــوي ـلــي ي ـق ـصــد أن يصبح
ً
اس ـمــه مـ ـت ــداوال إل ــى ه ــذا ال ـحــد لــدى
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـغ ـن ــاء ال ـص ــوف ــي فــي
ّ
لبنان .هو يقول إن لديه أمانة تجاه
الـ ـ ـح ـ ــاج وكـ ـ ــل م ـ ــن ف ـه ـم ـه ــم الـ ـن ــاس
ب ـط ــري ـق ــة خ ــاطـ ـئ ــة واضـ ـطـ ـه ــدوه ــم:
«أحاول استعادة هذا التراث بطريقة
مـخـتـلـفــة .فـعـطــش أرواحـ ـن ــا بحاجة
إليه وإلى البحث في أعماق ذواتنا».
في األمسية ،سنستمع لقصائد البن
الفارض والحالج وابن عربي ورابعة.
كما يؤدي حويلي قصائد أكثر حداثة
مل ـه ــدي م ـن ـصــور .ك ـث ـي ـرًا م ــا ي ـحــب أن
يصدم الحاضرين بالبرنامج .يدمج
مجددًا الغناء بالرقص مع استضافة
ّ
ويقدم كما في
دراويش على املسرح.
كل أمسية ،فكرتني جديدتني ،بمثابة
مفاجأة للجمهور من حيث القصيدة
أو املوسيقى« :أتعمد دائمًا أن يكون
هـ ـن ــاك ش ـ ــيء م ــن ال ـ ـهـ ــدوء ال ـص ــام ــت.
كأنني أدعو للصالة والتأمل بطريقة
واح ـ ــدة .ال أح ــدد أي هــويــة أو فـكــرة،
بــل أســاعــد املستمع لكي نتلو صالة
واحدة على املسرح».

ام ـ ـ ـ ــرأة م ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـررة وأخ ـ ـ ـ ــرى ت ـق ـل ـيــديــة.
تــرب ـط ـه ـمــا ع ــاق ــة غــام ـضــة وجــري ـئــة،
تتناقشان حــول عالقتهما ،والـعــالــم،
وال ـ ـ ـلـ ـ ــه ...وتـ ـتـ ـط ـ ّـرق ــان إل ـ ــى م ــواض ـي ــع
ح ـم ـي ـم ـي ــة :مـ ــا هـ ــي الـ ــرغ ـ ـبـ ــة؟ مـ ــا هــو
ال ـحــب؟ ح ــدود الـجـنــس؟ مل ــاذا ننجب؟
ملــاذا نعيش في حياة ال ّ
مفر فيها من
املوت؟...
ّ
يـقــول املـخــرج ش ــادي الهبر إن النص
ّ
ومغر،
الذي كتبه جعفر العطار صعب
ٍ
واألس ـئ ـل ــة امل ـط ــروح ــة ف ــي الـ ـح ــوارات
تعطيه بعدًا عبثيًا .فاملسرحية تبدو
ّ
كأنها قطع  ،Puzzleكل منها واضحة
ومـفـهــومــة ومــرتـبـطــة بــاألخــرى ضمن
حبكة سنحاول اكتشافها« .كــل شيء
فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ي ـم ـك ــن أن ن ــدم ــن ع ـل ـيــه،
ف ـي ـت ـح ـ ّـول أفـ ـي ــون ــا نـ ـه ــرب م ــن خــالــه
إل ــى واقـ ــع ج ــدي ــد .امل ـســرح ـيــة تـتـنــاول
املحرمات في املجتمع ،ولــم أواجــه أي
عــائــق فــي تجسيد األف ـكــار املـطــروحــة.
املـمـثـلـتــان م ـت ـح ـ ّـررت ــان ومـتـعــاونـتــان
وتجمعهما مشاهد جريئة».
ّ
نحن أمام ديكور بسيط ،ومرتب ،حيث
ّ
ك ــل غ ــرض ف ــي م ـكــانــه ،بـغـيــة الـتــركـيــز
على تفاصيل صغيرة إليصال بعض

اإلي ـح ــاءات كـكــأس نبيذ ،أو شمسية.
للصمت ّ
حيز أســاســي فــي املسرحية،
ّ
تتداخل معه مقاطع موسيقية مسجلة
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــود ع ــزف ـه ــا كـ ـن ــان ش ـح ــود،
للتذكير بالعودة إلــى النقطة نفسها
أو الحالة نفسها في النص.
كانت «أفيون» قصة حب وحرب :شاب
وفتاة واقعان في الحب ،يحاوالن منع
أخ ال ـشــاب مــن الـقـتــال مــع ال ـحــزب في
ّ
ســوريــا ،بعدما توفي رفاقه كلهم في
ّ
املعارك .عرض العطار هذا النص على
عــدد كبير مــن املمثلني الــذيــن «أحـ ّـبــوا
املسرحية ،مــع تحفظ على املــوضــوع.
إذ ل ــم ي ـكــن أح ــد م ـس ـت ـعـ ّـدًا لـلـمـشــاركــة
في العمل باعتباره سياسيًا قد يؤثر
ّ
على مسيرته املهنية» رغم أن الكاتب
يوضح ّأن روح النص ّ
«تندد بالحرب
بشكل ع ــام ،وال تتخذ مــواقــف لطرف
ّ
ضد آخر».

بعد هذا الرفضّ ،
قرر الكاتب تغيير
املــوضــوع مــع الحفاظ على العنوان
نفسه .فما كــان منه إال أن اتـفــق مع
امل ـم ـث ـل ـتــن وامل ـ ـخـ ــرج ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
بــال ـك ـتــابــة .ل ـه ــذا ،أب ـق ــى ع ـلــى اس ـ َـمـ ْـي
َ
امل ـم ـث ـل ــت ـ ْـن ال ـح ـق ـي ـق ـ َـي ـ ْـن ،وه ـ ـ ــذا مــا
ساعده على االعتماد على شكليهما
ّ
في العديد من املشاهد .عمل العطار
صحافيًا في جريدة «السفير» ،وبعد
 10سنوات في هذا املجال ،انتقل إلى
عــالــم ال ــرواي ــة والـسـيـنـمــا وامل ـس ــرح.
ه ــذه مـســرحـ ّـيـتــه األولـ ــى ،إل ــى جانب
كتابه ّ
األول «اإلله في إجازة طويلة».
ّ
فــي هــذا الـسـيــاق ،يوضح أن «العمل
ف ــي ال ـظ ـل ـمــة» ،أي ال ـت ـحــريــر ،ســاعــده
كثيرًا فــي كتاباته اإلبــداعـيــة الـيــوم.
ّأما تمويل املسرحية ،فهو ذاتي (أي
«محترف شغل بيت») ،فيما اكتملت
التحضيرات خالل شهر واحد.

فرح البزري ومايا سبعلي في مشهد من العمل (كريس غفري)

يـبــدو ش ــادي الـهـبــر سـعـيـدًا بنشاط
ال ـحــركــة املـســرحـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،رغــم
كـ ــون ـ ـهـ ــا م ـ ـغـ ــامـ ــرة مـ ـتـ ـعـ ـب ــة .ي ـش ـيــر
إل ـ ــى ض ـ ّع ــف ال ـت ـم ــوي ــل أو اإلنـ ـت ــاج،
مـ ــؤك ـ ـدًا أنـ ـ ـ ــه لـ ـ ــدى ال ـ ـطـ ــاب ان ـت ـم ــاء
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا امل ـ ـح ـ ـت ـ ــرف وسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــوا ف ــي
إنـجــاح الـعـمــل ،فهم «ه ــواة يعملون
باحترافية عالية عند االلتزام .وهذا
ح ــال ال ــوج ــه ال ـ ّجــديــد ف ــي «أف ـي ــون»،
فــرح الـبــزري .إنـهــا ّ
خريجة محترف
«م ـســرح شـغــل بـيــت» ع ــام  ،2017أي
ت ـل ـم ـي ــذة م ــاي ــا ال ـس ـب ـع ـل ــي وش ـ ــادي
الـ ـهـ ـب ــر ّ .ع ـ ــن اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاره ل ـت ـل ـم ـي ــذت ــه،
ي ـق ــول إن ـ ــه ع ـلــى املـ ـس ــرح «أال يـكــون
محصورًا بأشخاص ّ
معي ّنني .العمل
م ــع مـحـتــرفــن م ــري ــح ،لـكــنـنــي أؤم ــن
بــالـقــدرات التمثيلية عند الـفــرد .في
بداياتي لم أحظ بأي فرصة ،فخلقت
ّ
فرصتي .وباختياري طلبي ،أحقق
ج ــزءًا مــن حـلـمـهــم .طـبـعــا ،الـخـيــار ال
يتم اعتباطيًا ،بــل بـنـ ً
ـاء على تقييم
الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة لـ ـلـ ـط ــاب ،مــن
حـضــور قــوي وإح ـســاس وكــاريــزمــا.
ّ
تتمتع بكل هذه ّ
املميزات .نحن
وفرح
ال نبحث عن الجميالت والنحيفات،
بل عن الشخصيات املناسبة».
بــدورهــا ،تـشـ ّـدد املمثلة مــايــا سبعلي
عـ ـل ــى أف ـض ـل ـي ــة ال ـت ـم ـث ـي ــل م ـ ــع أف ـ ــراد
تعرفهم ج ـي ـدًا ،مـمــا ي ـتــواءم مــع مبدأ
الفرق املسرحية في الخارج (.)troupes
فـكـيــف إذا ك ــان ه ــذا ال ـش ـخــص طــالـبــا
ت ـع ــرف ن ـقــاط ق ـ ّـوت ــه وض ـع ـفــه ،وتـتـبــع
ّ
وإياه النهج واملدرسة نفسيهما؟
مسرحية «أفـيــون» 7 :و 14و 21و 28آذار ـ
الساعة التاسعة والنصف مـسـ ًـاء ـ ـ «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
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