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فنون مشهدية

رحيل

عالء أبو دياب في بيروت :كوميديا ال «تركب على ظهر أحد»
جوي سليم
ّ
يحب عــاء أبــو ديــاب أن ُيـســأل عن
ال
«ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي ي ــري ــد أن ي ـقــدم ـهــا».
انـتـقــد م ــرات ع ــدة بــأسـلــوبــه الـســاخــر
الصحافيني الــذيــن طــرحــوا عليه هذا
السؤال في معرض تغطيتهم عروضه
ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ال ـح ـ ّـي ــة الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت فــي
السنة األخ ـيــرة حتى وصـلــت إلــى 15
ـدن عــربـيــة وأوروب ـي ــة .ال
عــرضــا فــي م ـ ٍ
رسالة أو «هــدف ساميًا» مما يقدمه،
ك ــل م ــا ف ــي األم ــر أن ال ـش ــاب املـقــدســي
ان ـت ـق ــل بـ ـس ــرع ــةٍ مـ ــن ال ـن ـق ــد ال ـس ــاخ ــر
للقضايا الراهنة محليًا وعامليًا عبر
فيديوات قصيرة على فايسبوك ،إلى
كوميدي» ،وهو
تجربة «الستاند آب
ّ
مستمتع تـمــامــا بـهــا وبـتـلــقــي الـنــاس
ّ
ل ـه ــا .ل ـع ــل سـ ــؤال الـصـحــافـيــن لـعــاء
عــن «رســال ـتــه» آت ـيــة فــي األسـ ــاس من
كونه فلسطينيًا ،وبالتالي على عمله
بحسب ال ــرأي الـســائــد أن يحمل ّ
همًا
ومـسـتــويــات أب ـعــد مــن املـ ــادة املـقـ ّـدمــة
«فش عندي هدف وال رسالة...
نفسهاِ .
هــاد كله فـضــاوة الله وكيلك» .اختار
عالء هذه العبارة للتعريف عن نفسه
على حسابه الخاص على فايسبوك،
األم ــر ال ــذي يوضحه أكـثــر حــن يقول
ـث إلــى «األخ ـبــار» إن هجرته
فــي حــديـ ٍ
إلى السويد أكسبته الكثير من الوقت
وال ــوح ــدة ك ــي يـنـصــرف إل ــى متابعة
األخبار والتعليق على بعضها.
فـ ـي ــدي ــوات عـ ــدة اش ـت ـه ــر ب ـه ــا ال ـش ــاب
املـقــدســي املقيم فــي الـســويــد ،تناولت
مواضيع سياسية واجتماعية ّ
عرفت
ال ـن ــاس إل ــى مــوهـبـتــه فً ــي الـسـخــريــة،
ّ
وجعلته يحصد شعبية كبيرة مكنته
من القيام قبل فترة بـ«قفزة» من وراء
ال ـش ــاش ــة إل ــى خـشـبــة املـ ـس ــرح .ورغ ــم
ت ــرك ـي ــز الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر م ــن امل ـح ـتــوى
ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال مـيــديــا
ع ـلــى مــواض ـيــع فـلـسـطـيـنـيــة داخ ـل ـيــة،
ال سـيـمــا ن ـقــد الـسـلـطــة الفلسطينية
وأداء رئيسها محمود عـبــاس ،إال أن
سـخــريــة ع ــاء وص ـلــت إل ــى مــواضـيــع
أخـ ــرى «تـ ـ َـرنـ ــدي» ج ــذب ــت الـكـثـيــر من
ّ
رواد فايسبوك الـعــرب ملتابعته .وقد

وصـ ــل عـ ــدد م ـتــاب ـعــي ص ـف ـح ـتــه عـلــى
املـ ــوقـ ــع إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  96أل ـ ـفـ ــا .كـمــا
أن ــه مـنــذ ال ـبــدايــة ،اس ـت ـطــاع الــوصــول
إل ــى أكـبــر شــريـحــة مــن الفلسطينيني
وال ـ ـع ـ ــرب ،ألن ـ ــه بـ ـخ ــاف ال ـك ـث ـي ــر مــن
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــدمـ ــون
م ـح ـتـ ً
ـوى س ــاخ ـرًا ع ـلــى فــاي ـس ـبــوك لم
يكن منخرطًا فــي االنقسام الداخلي،
بــل ح ــرص عـلــى انـتـقــاد جميع أرك ــان
السياسة الفلسطينية.
ُولدت فكرة «الستاند آب كوميدي» لدى
عــاء من «مهرجان لوند الكوميدي»
في السويد ،حني استطاعت ِّ
مؤسسة
«ش ـب ـكــة امل ـهــاجــريــن االسـكـنــدنــاڤـيــن
للضحك» ،فيروز تميمي ،إدراج ليلة
عربية في املهرجان .تواصلت تميمي
مع عالء للمشاركة في مسابقة اختيار
كوميديني عرب ،فشارك وحصل على

املركز األول .هذا النجاح كان بالنسبة
له «تجربة لطيفة» ال أكثر ،ولــم يفكر
ً
أن يبني عليها عمال أكبر .لكنه يروي
أنـ ــه ح ــن ن ـشــر ڤ ـيــديــو الـ ـع ــرض على
فايسبوك ،تلقى ردود فعل إيجابية

التطرق
يفضل عدم
ّ
لمواضيع معينة في
أعماله مثل الدين والجنس
جـ ـدًا م ــن الـ ـن ــاس ،ف ـب ــدأ يـفـكــر بــإقــامــة
عروض «الستاند آب».
يقول عالء إن االنتقال من النشاط على
الـســوشــال ميديا إلــى خشبة املسرح
كــان مرعبًا ،وإنــه ال يــزال يشعر بهذا

ّ
الرعب قبل كل عــرض .لكن متعة هذه
التجربة تضاهي رعبها بالنسبة له،
خصوصًا أن الناس الذين يحضرون
ً
إلــى املـســرح يتفاعلون معه مباشرة،
م ــن دون نـسـيــان أن ــه ل ــوال الـســوشــال
ميديا ملا استطاع الوصول إلى إقامة
هذه العروض.
الليلة ،يقف عالء على خشبة «مسرح
املــدي ـنــة» ف ــي ب ـي ــروت ،لـلـمــرة األولـ ــى،
ـور ي ـع ــرف ــه ج ـ ـي ـ ـدًا ،حـيــث
أم ـ ـ ــام جـ ـمـ ـه ـ ٍ
اس ـت ـط ــاع ــت الـ ــزاويـ ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ال ـتــي
ق ــارب عــاء عبرها مــواضـيــع ع ــدة ،أن
ت ـنــال اهـتـمــام الـلـبـنــانـيــن ،بــاإلضــافــة
إلى الفلسطينيني والعرب في بيروت
ّ
يتهيأون ملشاهدة عالء «اليڤ».
الذين
عـ ــرض بـ ـي ــروت س ـب ـق ـتــه عـ ـ ــروض فــي
مدن عدة بينها القدس ،حيفا ،عمان،
ال ـس ــوي ــد ،ل ـن ــدن وڤ ـي ـي ـنــا ،إل ــى جــانــب

ع ــرض قــدمــه لـيـلــة أم ــس فــي الــدوحــة.
يؤكد عالء أن عرض الليلة سيحتوي
ف ــي ال ـبــدايــة عـلــى رب ــع ســاعــة خــاصــة
ببيروت التي يزورها للمرة الثانية.
أم ـ ــا ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر ،ف ـه ــو مـخـصــص
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن تـ ـج ــرب ــة انـ ـتـ ـق ــال ــه مــن
القدس و«املنطقة عمومًا» للعيش في
السويد ،مع إبراز الفرق بني الواقعني.
لــم يـكــن فــي ب ــال ال ـشــاب املـقــدســي أنــه
سـيـصـبــح وج ـه ــا م ـعــروفــا ف ــي مـجــال
الكوميديا العربية .رغم الطفرة التي
شـهــدهــا ه ــذا امل ـجــال خ ــال الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة ،تـبـقــى األس ـم ــاء ال ـتــي تـقـ ّـدم
«ال ـس ـتــانــد آب ك ــوم ـي ــدي» ف ــي الـعــالــم
العربي معدودة ،خصوصًا تلك التي
نـجـحــت فــي تـقــديــم مـحـتــوى مختلف
مكانًا
وذكي .نجح عالء في أن يحجز ّ
مـتـقـ ّـدمــا ل ــه ضـمــن ه ــذا ال ـن ــوع ،لخفة
ً
أوال ،ولـكــون امل ــادة التي ّ
يقدمها
دمــه
متعالية عن األفخاخ التي يسقط فيها
ً
ـادة كــوم ـيـ ّ
ـديــون ع ــرب ك ـثــر (ع ــرض
عــ
«نتفلكس» لعادل كرم نموذجًا).
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،يـ ـق ــول عـ ـ ــاء إن ــه
يفضل عــدم التطرق ملواضيع ّ
معينة
فـ ــي أعـ ـم ــال ــه م ـث ــل الـ ــديـ ــن وال ـج ـن ــس.
كـمــا أن ــه ي ــرى أن الـكــومـيــديــا يـجــب أن
ت ـخ ـضــع ل ـض ــوا ّب ــط ،األم ـ ــر اإلش ـكــالــي
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـص ــن ــاع ال ـك ــوم ـي ــدي ــا فــي
ال ـعــالــم ال سـيـمــا ف ــي ال ـع ـقــد امل ــاض ــي،
خصوصًا مع صعود نجم الصوابية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال ـ ـس ـ ــؤال املـ ـتـ ـك ــرر عــن
ع ــاق ـت ـه ــا ب ــالـ ـسـ ـخ ــري ــة م ـ ــع الـ ـخ ــوف
ال ــدائ ــم م ــن أن ت ـت ـغــذى ه ــذه األخ ـي ــرة
مــن مواضيع ال تخضع ملعايير هذه
الـ ـص ــوابـ ـي ــة .بــال ـن ـس ـبــة لـ ـع ــاء ،ال ب ـ ّـد
مــن «ضــوابــط أخــاقـيــة» لـلـمــادة التي
ي ـقـ ّـدم ـهــا« :م ـم ـنــوع ت ــرك ــب ع ـلــى ظهر
الفئات الضعيفة واملهمشة ،مثل املرأة
واألق ـل ـي ــات ب ـكــل أش ـك ــال ـه ــا» ،مضيفًا
«إذا مــش قــوي كفاية تعمل كوميديا
م ــن دون م ــا تـطـلــع عـلــى ظـهــر غـيــرك،
األفضل تعمل شي تاني».
«ستاند آب كــومـيــدي» مــع عــاء أبــو ديــاب:
 18:00بعد ظهر الـيــوم ـ ـ «مـســرح املدينة»
(الحمرا ـ ـ بيروت) .لالستعالم01/753010 :

« »64كميل سالمة :الحياة في مكان آخر؟
عبدالرحمن جاسم
يعود كميل سالمة إلى مسرح «دوار
الـشـمــس» .املـخــرج واملـمـثــل املسرحي
الـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـبـ ـهـ ـن ــاه مـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا بـ ـ ـ ـ «حـ ــائـ ــك
ال ـس ـج ــاد» ل ـش ــدة اه ـت ـمــامــه بـحــرفـتــه
وبتفاصيل صنعته ،يـقـ ّـدم هــذه املــرة
« »64ال ـت ــي كـتـبـهــا وي ـخــرج ـهــا على
خشبة املسرح الــذي احتضن أعماله
األخ ـيــرة .يحضر اســم املسرحية إلى
ال ــواجـ ـه ــة ب ـش ـك ـ ٍـل م ـب ــاش ــر :م ــا ال ــذي
تعنيه تلك األرق ــام؟ هــل هــي ًمرتبطة
بتاريخ معني؟ أم أن لها حكمة أخرى،
ٍ
خصوصًا أن وجــود األرق ــام فــي اسم
أي عـمــل ي ـجــذب األس ـئ ـلــة ويــزيــدهــا؟
يجيبنا سالمة« :كــان اسمًا مختلفًا،
لكني وج ــدت فــي سـيــاق كتابتها أن
تسمية « »64تطرح هذا السؤال الذي
طرحته أنــت .إنــه يـجــذب .كــل شخص
يفسره حسب رأيه .قد يكون له عالقة
بسن التقاعد ،وقــد يكون شيئًا آخر.
هو له بشكل أو بآخر عالقة باإلنسان
والشخصية التي نتحدث عنها هنا».
تـحـكــي امل ـســرح ـيــة «ال ــواق ـع ـي ــة» الـتــي
تحمل شيئًا من الفانتازيا الخفيفة،
ّ
رجل يعمل في محكمةٍ ينظف
حكاية
ٍ
الغبار مذ كان يبلغ  12عامًا .الظروف
اض ـط ــرت ــه آن ـ ـ ــذاك ل ـل ـع ـمــل وبـ ـق ــي فـيــه
حتى اليوم« :هنا يحدث شيء يعيده
إلــى الـبــدايــة وهـنــا تكمن الفانتازيا»
يخبرنا سالمة .كتب األخير املسرحية
التي تصل مدتها إلــى ساعة تقريبًا
قبل عام ،مضيفًا «هذه أول مسرحية
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أكـتـبـهــا وأقــدم ـهــا فــي الـسـنــة نفسها.
وه ــذه امل ــرة األول ــى الـتــي أعـطــي فيها
نفسي دورًا أساسيًا».
ّ
ب ــدا ال ـحــائــك امل ــاه ــر مبتهجًا م ــع أن ــه
غـ ـي ــر ش ـك ـل ــه بـ ـع ــض الـ ـ ـش ـ ــيء ل ـي ـبــدو
«م ـن ـه ـك ــا» و«أك ـ ـبـ ــر سـ ـن ــا» مـ ــن خ ــال
إطالة ذقنه وإعطائه املظهر املناسب
للمسرحية وفق ما يشير لنا« :غيرته
ب ـنــاء عـلــى نـصـيـحــة ال ـش ـبــاب هـنــا أن
أغـ ـي ــر ش ـك ـل ــي ك ــون ــي س ــأظـ ـه ــر عـلــى
املـســرح .التغيير يناسب الشخصية
واقتنعت بــذلــك» .طبعًا هـ َـذا التغيير
َ
يطرح السؤال األهم :كيف ق ِبل سالمة
ب ــذل ـ ّـك ،ه ــو ال ـ ــذي ال ي ـحــب أن يـخــرج
ـات ه ــو يـكـتـبـهــا في
وي ـمــثــل م ـســرح ـيـ ٍ
آن م ـعــا؟ ي ـسـ ّـر لـ ـ «األخـ ـب ــار» بــأنــه لم
ٍ
يـكــن مقتنعًا بــالـفـكــرة نـهــائـيــا ،لكنه
ع ــدل عــن األم ــر« :ال ـف ـكــرة أن ــي ال أحــب
أن أمثل في مسرحيات أنا مخرجها.
ف ـن ـي ــا ،ال ي ـج ــب ع ـل ــي أن أشـ ـ ـ ــارك بــل
ي ـجــب أن أش ــاه ــد أداء الـشـخـصـيــات
واألح ــداث مــن بعيد .لكن مــا جعلني
أع ـ ــدل ه ــو اش ـت ـيــاقــي لـلـتـمـثـيــل على
املـســرح .هنا أنــا ممثل فــي املسرحية
ّ
من البداية حتى النهاية .هــذا تطلب
جهدًا مضاعفًا» .ويــردف مشيرًا إلى
دور زوجـتــه لينا املهم فــي املسرحية
ك ـم ـســاعــدة م ـخ ــرج« :وج ـ ــود زوج ـتــي
لينا معي في العمل كــان مهمًا ،فهي
حاضرة دومًا ،وتساعد في التحضير
والكثير من األمور األخرى».
يحضر فــي املسرحية ثــاثــة ممثلني
م ـس ــرح ـي ــن (أي أرب ـ ـعـ ــة ب ــاإلض ــاف ــة

إل ـ ــى س ـ ــام ـ ــة) ،أدون خـ ـ ـ ـ ــوري ،هـبــة
ن ـجــم ،ورول ـ ــى بـقـسـمــاتــي .ف ـم ــاذا عن
اخ ـت ـيــاراتــه ألب ـطــالــه؟ يـجـيــب ســامــة:
«أدون عملت معه فــي السابق كثيرًا
في «إنـجــازات حياة» ،و«طــرة نقشة»
وأنـ ـ ــا أث ـ ــق ب ـ ــه .بــال ـن ـس ـبــة ل ـه ـب ــة ،هــي
ّ
ل ــم ت ـمــثــل م ـعــي ف ــي ال ـس ــاب ــق ،لكنني

شــاهــدتـهــا ف ــي عــروض ـهــا الـجــامـعـيــة
ولـفـتــت ن ـظ ــري .أم ــا بــالـنـسـبــة ل ــروال،
فـقــد شــاهــدتـهــا فــي أح ــد املسلسالت،
ووج ــدت أن لديها شخصية نشيطة
ومـتـفــاعـلــة .بـعــد ذل ــك ،شــاهــدتـهــا في
فيلم «خبصة» ،وأحببت أداءها» .لكن
فــي املـعـتــاد ،ال يتعامل كميل سالمة

مع غير األكاديميني ،فما الــذي ّ
تغير
هــذه املـ ّـرة؟ يشير« :أحــب األكاديميني
ألني أثق بأنهم يعملون كي يصبحوا
م ـس ــرح ـي ــن وه ـ ـ ــذه م ـه ـن ــة ح ـيــات ـهــم،
فاألفضل أن أتعامل معهم .لكن هذا ال
يعني أن غير األكاديميني ال يتمتعون
ب ــامل ــوهـ ـب ــة» .ع ـم ــوم ــا ي ــؤك ــد س ــام ــة:
«املـ ـمـ ـثـ ـل ــون فـ ــي امل ـس ــرح ـي ــة ج ــدي ــون
ومـلـتــزمــون وم ـج ـت ـهــدون ،وتجمعنا
صداقة» .يحضر في املسرحية جورج
أسمر من خالل الديكور ،وهو الفنان
ال ـ ــذي ي ـع ـمــل م ــع س ــام ــة ف ــي مـجـمــل
م ـس ــرح ـي ــات ــه .ك ــذل ــك ي ـح ـض ــر أغـ ــوب
دالبوغيسيان على اإلض ــاءة ،وفيما
ي ــؤدي التصوير الـفــوتــوغــرافــي كــارل
ومارك سالمة ولدا املخرج .وبالتأكيد
تحضر لينا سالمة زوجته كمساعدة
مخرج.
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« »64ف ــي ال ـب ـي ــان ال ـص ـحــافــي بــأنـهــا
«أرب ـع ــة وس ـتــون يــومــا فــي ح ـيــاة مــا.
يـبــدأ كسائر ّ
األي ــام لكن مــا سيحدث
ّ
رب ـ ـمـ ــا ي ـخ ـت ـصــر ت ـل ــك الـ ـحـ ـي ــاة .ملـ ــاذا
نــرضــى ،نقتنع ،نــوا ّصــل العيش وما
ح ــول ـن ــا ي ـس ـل ـب ـنــا ح ــق ـن ــا وح ـ ّـري ـت ـن ــا؟
م ـســرحـ ّـيــة واق ـع ـ ّـي ــة؟ أك ـث ــر! خ ـيــالـ ّـيــة؟
ّ
ّ
ّ
كوميدية؟
درامية؟
اجتماعية؟
أبعد!
ّ
ّ
سـ ـ ـ ـ ـ ــوداء؟ ب ـ ـي ـ ـضـ ــاء؟ مـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة؟ إنـ ـه ــا
ّ
مسرحية ....لكم!».
مسرحية « :»64حـتــى  6آذار (مـ ــارس) ـ ـ
«مسرح دوار الشمس» (الطيونة ـ بيروت) ـ
لالستعالم01/381290 :

هنري حاماتي :الهجرة من وإلى «مجدلون»
عبيدو باشا
ت ـغ ـط ــي األوراق ال ـ ـص ـ ـفـ ــراء ج ـن ـب ــات
ال ـطــرقــات .كــل ورق ــة صــديــق ،كــل ورقــة
رفـيــق .كــل أبجدية ،لــم تستعر ثمارها
من زمن العزالت ،ألن زمن من يقع عن
ش ـج ــرة ال ـخ ــري ــف زم ــن ل ــم تـهـجــع فيه
األحالم ،حني مسحت العيون األراضي
الـقــريـبــة وال ـب ـع ـيــدة ،لـكــي تــذخــر فيها
ُأج ـســادهــا وعـقــولـهــا ال بـمــا بـقــي ،بما
أن ـتــج .ذل ــك زم ــن الـتــواصــل واالت ـصــال،
بحيث إذا مــال جــذع ام ــرأة على جذع
رجل أحكم الغرام أنيابه كأفعى أحكمت
َّ
أنيابها بصرامة بما ولت وجهها إليه.
ال أفـ ــام شـخـصـيــة وال ص ــور كـثـيــرة.
ال ـص ــورة ل ـل ـضــرورة والـفـيـلــم ج ــزء من
ـول أحـ ٌـد وجهه ،ألن
ظــام الصالة .لم يـ ِ
أح ـ ـدًا ل ــم ي ــرغ ــب بـكـشــف األوراق على
الطاولة .العالم واحد بال عوملة .صراع
العاملني االشتراكي والرأسماليَّ ،
حول
الـعــالــم إل ــى عــالــم واحـ ــد .ال تـعـجــل وال
نسخات مسروقة .ال ضــرورة للتذكير
ب ــأن إش ـه ــار الـفـلـسـفــات واالت ـج ــاه ــات
واملـ ـن ــاه ــج الـ ـكـ ـب ــرى أخ ـ ــذ أوام ـ ـ ـ ــره مــن
مناطق أبعد من األدمغة على الخرائط.
ال أشكال بال أفكار .ال أفكار بال صراع.
إنها مرحلة العدم اآلن ،بعد التغريب
وال ـت ـب ـع ـي ــد وم ـ ـسـ ــرح ب ـ ــوب وي ـل ـس ــون
و«الـ ـب ــري ــد أنـ ــد ب ــاب ـي ــت» و«ال ـل ـي ـف ـي ـنــغ
تـ ـي ــات ــر» مـ ــع ج ــولـ ـي ــان بـ ــك وج ــودي ــت
مالينا ومسرح البورديل كلونديستان
وم ـســرح ال ـك ــاراج والـكـبــاريــه والجيب
والطليعة ومسرح الوثيقة بالتوثيق
مع بيتر فايس.
اسـ ـتـ ـح ــال املـ ـش ــي ع ـل ــى ه ـ ــدى طــري ـقــة
واحــدة ،مع انبثاقات الثورة البلشفية
وأصابع الرأسمالية الوحشية العشر
ت ـح ـفــر ل ــأول ــى ط ـق ــوس دف ـن ـه ــا .نحن
مدينون للمرحلة هــذه بتبادل الهواء
ب ــن ال ـ ــرئ ـ ــات ،م ــديـ ـن ــون ب ــال ـق ـف ــز ف ــوق
الـتـعـثــرات .ألن رج ــال ون ـســاء املــرحـلــة،
رجال أمميون ونساء أمميات .لم يعثر
الفنانون على سكاكني حفر التجارب
بـ ـجـ ـي ــوبـ ـه ــم .ألن الـ ـسـ ـك ــاك ــن وخ ـ ــزت
األرض ،أرضهم ،من السماء .لم يستطع
أحــد وقــف الــزحــف وال وقــف الجرافات
الفكرية بعالم بال لصوص .ألنــه عالم
ي ـج ــر ال ـع ــال ــم إل ـ ــى الـ ـع ــال ــم ،ك ـم ــا تـجــر
الغيوم الغيوم .جر الحدث اللبنانيني
مــن وراء ظـهــورهــم ،حــن سمح لهم أن
يــرمــوا مــا ي ـش ــاؤون مــن ال ـن ـظــرات وأن
يعثروا على موسيقى تليق بهم كما
تليق بـقـلــوب ســوف تــذهــب بـعـيـدًا من
مملكة قلوب الثلج .ثمة حزن ،غير أن ال
خوف .هكذا سقط مرشدو السوء على
الـطــرقــات الــواض ـحــة .رأى اللبنانيون
بيضهم بني الصخور ،بدون مرشدين.
ألن مــرشــدهــم ،انـفـتــاحـهــم عـلــى نـظــام
مــن اإلش ـ ــارات الـصــديـقــة ،الـطــالـعــة من
بيوت األصــدقــاء بالعالم .أصــدقــاء بال
بروفايالت .وألنهم هكذا :بدوا كما لو
أن ـهــم صــديــق واحـ ــد .املـعـسـكــر صديق
افـتــراضــي ال الـشـخــصّ .
دب الـفـنــانــون
واملثقفون على الثقافة كما يدب النمل
على األغـصــان املـثـمــرة .دبــوا باملسرح
والسينما والقصة والرواية
والتشكيل
َ
الـ ـج ــدي ــدة .ل ــم يـ ـخ ــش أح ـ ــد فــرجـيـنـيــا
وول ــف وال األج ـســاد امللفوفة بأقمشة
امل ـ ـس ـ ــرح ،م ـ ــن س ـت ــان ـس ــاف ـس ـك ــي إل ــى
مايرخولد وبوبوف وفاختانكوف وال
غروتوفسكي وال مـســرح الشمس وال
أريان منوشكني وال التجريد والتكعيب
وال الـ ـسـ ـي ــرل ــة وال ف ـ ـقـ ــريـ ــات ظ ـه ــور
الـفــوضــويــن وال غـيــرهــم .عــالــم يتفتح
ف ـيــه ال ــواح ــد ع ـلــى اآلخـ ــر بــرغ ـبــة وبــا
رغـبــة .هنري حاماتي ( 1934ـ ،)2019
من طيور صباحات املرحلة هذه .عقدة
فــي عقد ذهـبــي .ال أحــد الــواقـفــن على
وليمة النهب .ألن الرجل باحة متنوعة
مــن الكلمات الصعبة وغـيــر الصعبة.
وجـ ــد الـ ـس ــوري ال ـق ــوم ــي االج ـت ـمــاعــي
ف ـ ــي بـ ـسـ ـت ــان أواخـ ـ ـ ـ ــر ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
ُوالستينيات من القرن العشرين ،حيث
قرعت كل األج ــراس دفعة واحــدة فوق
أكوام الشوك باملعسكر اآلخر (معسكر

األعــداء األعــزاء) .لم تتمدد أذن الرفيق
هـ ـن ــري ألنـ ـ ــه وجـ ـ ــد ري ـش ـت ــه الــذه ـب ـيــة
بــاأليــديــولــوج ـيــا ال ب ـج ـنــاح غـ ــراب أو
عـصـفــور امل ـس ــرح .فـتــح كــل ش ــيء على
كل شيء ،بحيث بدا صاحب باقة ورد
غــريـبــة وه ــو يـصـعــد الـسـلــم بـخـطــوات
أنيقة تـعــود إلــى «جــوهــرة املــدرحـيــة».
آمن أن فكر أنطون سعادة سوف يحول
األشـكــال إلــى معادن ثمينة .لم يتوقع
أن تسقط النبتة هذه كزر مريض على
ســريــر كــره األيــديــولــوجـيــا على نوافذ
املسرح.
راوح الـ ـ ــرجـ ـ ــل أمـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ـك ـ ــرة ال ـب ـح ــث
عـ ــن امل ـ ـسـ ــرح فـ ــي ل ـ ـبـ ــدة فـ ـك ــر سـ ـع ــادة
وأي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـ ـس ـ ــوري
ال ـ ـقـ ــومـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،حـ ـ ــن ذابـ ـ ــت
األيــديــولــوجـيــات بــالـحــاجــات .لــم يمأل
الــواقــع الجديد أكــواب هنري حاماتي
الـقــديـمــة بــامل ـســرات ال ـج ــدي ــدة .ألن ــه لم
ي ـنــزل مـعـطــف ال ـف ـصــول ع ــن «ال ـب ــورت
شــابــو» .بقيت يــده ال تتدفأ إال بجيب
الـحــزب الـســوري الـقــومــي االجتماعي،
م ــا ل ــم ي ـس ـمــح ل ــه بـ ــأن ي ـل ـحــظ شـمــس
األي ــدي ــول ــوج ـي ــا وامل ـنــاق ـب ـيــة الـحــزبـيــة
وهي تهرب من فضاء البالد.
ح ـ ــن غـ ـم ــر املـ ـ ـس ـ ــرح ب ـ ــال ـ ــدم ـ ــاء ،وج ــد
حاماتي الدماء على أوراق مسرحياته
ذات اللمسات ال ذات أصوات املاكينات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .أدرك األمـ ـ ــر بـ ـع ــدم ــا رأى
ال ـج ـم ـه ــور ح ـك ـمــة ال ـك ــات ــب ج ـن ــون ــا ال
ً
ب ــرتـ ـق ــاال أو ت ـف ــاح ــا أو ك ـ ـ ــرزًا يـسـقــط
بالحضن .أدرك الرجل أنه منح املسرح
ً
طعامًا قليال ،إذ منح طعامه كله إلى
مــن يــرغــب بــالـكــام مـثـلــه .ه ـكــذا ،وجــد
أزه ـ ــاره بــالـكـتــابــة ف ــي الـسـيــاســة أكـثــر
مما وجــدهــا فــي الكتابة للمسرح .لم
ي ـقــدم عـيـنــه الــواس ـعــة لـلـمـســرح .كلما
تـخــاصــر ال ـكــام ،كــامــي وكــامــه ،على

هذه الحقيقةَّ ،
حول صوته إلى منجل.
ل ــم أع ـ ــرف أنـ ــه ه ــاج ــر إلـ ــى ب ــاري ــس إال
ببيان النعي .ألنه اختفى كما اختفت
نصوصه .نصوصه نادرة ،إال أنه وجد
مهنته فــي كتابة النصوص للمسرح
بعدما وقع ،كما يقع شيء من السماء،
في حضن «محترف بيروت للمسرح»
م ــع روجـ ـي ــه ع ـس ــاف ونـ ـض ــال األش ـقــر
ورض ـ ــا ك ـبــريــت وكـ ـل ــود إده وغ ـيــرهــم
م ـم ــن ت ــوات ــر حـ ـض ــوره ــم ف ــي امل ـس ــرح
ك ـنــرد ال يــرغــب بــالـكــام وه ــو يضحك
ح ـت ــى وه ـ ــو ي ــرت ـط ــم بـ ــأطـ ــراف ط ــاول ــة
ال ـل ـعــب .ك ـتــب «م ـج ــدل ــون» ( )1969ما
انفك يصرح باألمر .إال أن كالم أباطرة

وجد الرجل نفسه في
ماء المسرح ،ألن السياسة
هي األساس في حياته
«مـ ـحـ ـت ــرف ب ـ ـيـ ــروت ل ـل ـم ـس ــرح» ح ــول
اح ـت ـشــاد ال ـك ـتــاب بــأنـفــاسـهــم الضيقة
والــواس ـعــة بــالـنــص ال ــواح ــد ،لــم يلبث
أن حـ َّـول الرجل الكيس إلى رجل سهم
يعبر املسرح بسرعة كما يعبر السهم
الـفـضــاء .ثــم أن هنري حــامــاتــي ،وسط
انشغاالته بالسياسة ،لم يدرك أن نصًا
واحدًا ال يصنع حياة في املسرح .وأن
املسرح مهنة وشغف في الوقت ذاتــه.
أط ـلــق حــامــاتــي ســاق ـيــه ف ــوق الـشـغــف
بــدون قــدرة على أن يحول املسرح إلى
مـهـنــة كـثـيــرة األض ـ ــواء .ثــم راح يتكلم
كناج أمام تصريحات أعضاء املحترف
امل ــؤك ــدة أن االرت ـ ـجـ ــال أصـ ــل ال ـك ـتــابــة.
كتابة تحتشد بالجرحى .مــذاك ،وقف
الــرجــل عـلــى أعـصــابــه وه ــو يـ ـ ّ
ـردد بــأن
نـ ــص «م ـ ـجـ ــدلـ ــون» نـ ـص ــه ،مـ ــع ت ــردي ــد

األعـ ـض ــاء ف ــي امل ـح ـت ــرف أن امل ـح ـتــرف
يـكـتــب بــالـجـمـلــة وأن ك ـتــاب نـصــوص
امل ـحـتــرف هــم مــول ـفــون ال مــؤل ـفــون .لم
يكتب طالل حيدر وال عصام محفوظ
وال هنري حاماتي لـ «محترف بيروت
لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح» .ول ـ ـفـ ــوا نـ ـج ــوم االرت ـ ـجـ ــال
ال ـح ــارق ــة ع ـلــى ورق أح ـم ــق ،ل ــم يلبث
أن اح ـتــرق عـلــى الـخـشـبــات واملـنـصــات
ال ـب ـيــروت ـيــة ،عـنــدمــا اه ـت ــدى االرت ـج ــال
بــالـتـمــاريــن إلــى االرت ـجــال بــالـعــروض.
ارت ـجــال عـلــى ارت ـج ــال .ه ـكــذا ،استفاق
هـنــري حــامــاتــي على فـقــدان أحــد أبــرز
النصوص في تجربة املسرح اللبناني.
ال يـعــرف كـيــف ح ــدث األم ــر بالضبط،
غـيــر أنــه عــرف أن املـحـتــرف أعـلــن على
الـ ـشـ ـه ــود أن نـ ـص ــوص املـ ـحـ ـت ــرف مــن
صـنــع امل ـح ـتــرف .انــدلــق ك ــوب الحليب
ال ـســاخــن ع ـلــى بــدلــة ه ـنــري حــامــاتــي.
غرق بحليب الكوب ،حني سمع العالم
مــواء «مجدلون» اللذيذ األشبه بمواء
قـ ـط ــة ع ـظ ـي ـم ــة الـ ـجـ ـم ــال عـ ـل ــى خـشـبــة
«مسرح بيروت» .تدحرجت املسرحية
مــن «م ـســرح ب ـي ــروت» إل ــى طـ ــاوالت ال ـ
«ه ــورس شــو» بعدما دهمتها أجهزة
السلطة اللبنانية .لم يستطع حاماتي
أن يكتب شيئًا آخ ــر ،مــا عــزز مــن كالم
أعـ ـض ــاء امل ـح ـت ــرف وصــدق ـي ـت ـهــم عـلــى
قطار االرتجال .مات حاماتي حني سال
الـنــص على ط ــاوالت ال ـ «ه ــورس شو»
كما يسيل املطر بحفر الليل والنهار.
أضحى النص جنة املسرحيني وخربة
ال ـكــاتــب أو امل ــول ــف .ح ــن وج ــد الـنــص
بـغــرف م ـنــازل اللبنانيني بخفة طير،
فقد حــامــاتــي رؤوس آث ــار الكتابة في
«م ـح ـت ــرف بـ ـي ــروت ل ـل ـم ـس ــرح» .كـتــابــة
«مجدلون» حلم .كل خطوة فيها ترفع
األج ـســاد املتأهبة للقفزات الحاسمة
مـ ــن األرض إل ـ ــى الـ ـسـ ـم ــاء .ال رائ ـح ــة

رسائله قريبًا بين دفتي كتاب
علي حمية
ّ
غيب املــوت في باريس هنري حاماني ،كاتب وناقد وأيديولوجي،
ولد في أنطاكية« ،مدينة الله العظمى» ومركز البطريركية األنطاكية
لسائر سوريا عام  .1934غــادرت عائلته املدينة قبل ساعات من
احتالل القوات التركية لها عام  ،1939واستقرت في مدينة طرابلس.
انتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي عام  ،1950وتـ ّ
ـدرج
في مسؤوليات حزبية مركزية أهمها عميد لإلذاعة وعميد للثقافة
ورئيس للمكتب السياسي املركزي .عام  ،1962كان مكلفًا في إذاعة
البيان رقم واحد في حال نجاح املحاولة االنقالبية التي قام الحزب
بها ضد السلطة الشهابية في لبنان .تحمل مسؤولية قيادة العمل
الحزبي في الكيان اللبناني ملدة ثالث سنوات بعد فشل االنقالب.
باكورة أعماله كانت عبارة عن كتابات شعرية بعنوان «إلى الفقر»

( .)1960عام  ،1968كتب «جماهير وكوارث» الذي تناول فيه ظاهرة
الجماهيرية التي شهدتها بالدنا والعالم الثالث .وفي عام ،1969
كتب «كيف نتجه» الــذي تناول ظاهرة الكفاح املسلح بعد انطالقة
املقاومة الفلسطنيةّ ،
وتوج هذه املرحلة بمسرحية «مجدلون» التي
شقت طريق املسرح السياسي في العالم العربي .وفي عام ،1970
كتب «هــؤالء الطلبة من هــم!» حلل فيه حركات الطالب في العالم.
فــي الـكــويــت اسـتـقــر ألرب ـعــة أع ــوام حـيــث كـتــب «الـتـضــامــن العربي
اإلسرائيلي» ( )1979و«سقوط اإلمبراطورية اإليرانية» (.)1980
وف ــي بــاريــس ،ت ـفـ ّـرغ للكتابة الفلسفية فنشر كـتــاب «أف ـك ــار» في
خمسة أجزاء .آخر إصدارته كان «كلمات للعاصي» ( )2018وهو
حوار مع نجل أحد أقرب أصدقائه إلى قلبه مشهور دندش .وتصدر
له قريبًا مجموعة رسائله في أربعة مجلدات تظهر فيها عبقريته
كمفكر سياسي من طراز رفيع.

وجــود قوية لهنري حاماتي في نص
«مـجــدلــون» .ثمة عــامــات غامضة من
يديه على النص ،ال أكثر .كلما جادلته
بــاألمــر ،اعتبر الـجــدل مــن خبث العقل
أو من رأس موجود تحت اإلبط .ال من
قـيــام املـســرحــي والـنـقــد املـســرحــي على
خ ــدم ــة املـ ـس ــرح .ع ـبــر ال ـك ــام بـشــارعــه
كسهم ثمل ،ليسقط الـكــام إثــرهــا بني
امل ـت ـحــاوريــن تـحــت شــرفــة ال ـصــداقــة ال
على الشرفة نفسها.
«م ـج ــدل ــون» وع ـل ــه ،ع ـلــى م ــا ظ ــن على
الــدوام .نصوصه األخرى ال تقوم على
خدمة املسرح إال من وجهة نظر كاتب
يـتـحـســس رائ ـح ــة ال ــوج ــود بــالـكـتــابــة.
ويـ ـق ــف ع ـن ــد ح ـ ـ ــدود ال ـت ـح ـس ــس هـ ــذا.
ل ــم ي ــرد س ــوى ن ــص «م ـج ــدل ــون» وهــو
يــرســل نـصــوصــه األخ ــرى إل ــى مكتبي
ف ـ ــي «ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان» .ن ـص ــوص
ي ـم ــوت غ ـن ــاؤه ــا ك ـمــا ي ـم ــوت عـصـفــور
يــوم والدت ــه .نـصــوص ال تــدع األحــام
ت ـق ـف ــز فـ ـ ــوق ال ـ ـت ـ ــال .نـ ـص ــوص ت ـت ــرك
الخياالت في مطرات الخيال .نصوص
تـكـتــب ب ــاألزام ـي ــل ال ب ــاألق ــام ،بـعــدمــا
اس ـت ـس ـل ـمــت ل ـ ـعـ ــادات األي ــدي ــول ــوج ـي ــا
«الشامية» أو أيديولوجيا بالد الشام
املجبولة بسير اآللهة« .مردو البابلي»
واحــد من النصوص هــذه .نص مؤرخ
فــي  5كــانــون األول  ،١٩٧٤سعره عشر
ل ـ ـيـ ــرات ل ـب ـن ــان ـي ــة .نـ ــص مـ ـطـ ـب ــوع فــي
«مـطــابــع قــدمــوس ال ـجــديــدة» فــي فــرن
الـشـبــاك .نــص يــدور بــن شولكي امللك
وملكي الحارس العظيم في بابل قبيل
«السبي األول» كما جاء على الصفحة
األول ــى .شغل على األس ـطــورة ،زاد من
زاد السوريني القوميني الــواســع .نص
ش ـبــح ل ـنــص «مـ ـج ــدل ــون» .الـنـصــوص
األش ـبــاح عـنــد هـنــري حــامــاتــي كثيرة.
ن ــص «ه ـ ـ ــؤالء ال ـط ـل ـب ــة» ن ــص ش ـب ــح (
« .)١٩٧٠ذات أصيل» (قصة وسيناريو
وحوار  ....)١٩٧١ /هذا ال يؤكد أن الرجل
م ــن ع ــال ــم امل ـس ــرح وال ي ــؤك ــد أن ــه بقي
خارج عالم املسرح .هنري حاماتي من
هــذا العالم ،بــدون أن يــدرك أن املسرح
يطير حــن ينتهي الـعــرض املسرحي.
طار املسرحي من هنري حاماتي ،إذ لم
يدرك أن املسرح ليس لسانًا فقط .وأن
نحل املسرح شرطه موت ملكة النحل،
فــامل ـلــك /الـ ــزوج ضـحـيــة ال يـسـمــح لها
باقتسام الحديقة ال مع امللكة وال مع
النحل الـطــائــر فــوق الـطــرقــات .طرقات
تـحــط عليها أج ـمــل الـعـصــافـيــر بــدون
قدرة على امتالكها.
«م ـ ـجـ ــدلـ ــون» ط ـي ــف نـ ــص م ـل ـقــى عـلــى
الـطــريــق .ال تـعــود العظام إلــى الـتــراب،
ً
ألنـهــا بــال ـتــراب أص ــا .مـجــدلــون وردة
ميتة بكف هنري حاماتي وشجرة ورد
في مسيرة «محترف بيروت للمسرح».
ألن حاماتي نافذة مطلة على السياسة
أكثر من مجاالت الحياة األخرى .كتب
في الشعر «إلى الفقر» ( )١٩٦٠كما كتب
في املسرح والسياسة .السياسة أكثر.
«جماهير وكـ ــوارث» (  )١٩٦٨و«كيف
نتجه» (  .)١٩٦٩الدراسات بالسياسة،
ض ـ ــرب ب ـخ ـش ـخ ـشــة الـ ـع ــال ــم ال ـج ــدي ــد.
املـ ـس ــرح ع ـنــد ه ـن ــري ح ــام ــات ــي سمكة
مل ـع ــت ع ـل ــى س ــري ــره ذات مـ ـس ــاء .ف ــات
الــرجــل أن يملح سمكته ،هـكــذا عبرت
كما يعبر ذئــب غابة ،ال تهمه األنــوار.
ألن مدينته ال تستيقظ عليها .اشتاق
هنري حاماتي إلى املسرح على الدوام،
ألن املـســرح نبيذ ال ـجــرار فــي الغابات
امل ـ ـجـ ــاورة ل ـل ـس ـيــاســة .م ــا دام امل ـســرح
مسرحًا سياسيًا ،مـســرح سياسة في
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات .وج ــد ال ــرج ــل نـفـســه في
م ــاء املـ ـس ــرح ،ألن ال ـس ـيــاســة األس ــاس
بحياته :نول املسرح األول وخيطانه،
يخرج منها األنبياء .كثر األنبياء في
ذلك الوقت .ثم أن «األنبياء املسلحني»
علموا األنبياء غير املسلحني أن القتل
وحده يرشد السفن إلى املوانئ .هاجر
الرجل أكثر من مرة ألنه ال يحسب على
أتباع القتل .هذه هجرته األخيرة.

