
15 ثقافة وناس

وان مان شو

»أنا« جو قديح لبناني »مّية بالمّية«!

رنا حايك

صعبة«  ال�����ج�����غ�����ل  »ح��������ي��������اة  ب�����ع�����د 
املخرج واملمثل  و»أشرفية«، يختتم 
جو قديح ثالثيته املسرحية بعرض 
»أن����ا« ع��ل��ى خشبة »م��س��رح مونو«، 
ح���ي���ث ان��ط��ل��ق��ت أول م����ن أم������س. في 
صل من التهكم االجتماعي 

ّ
سياق مت

والسياسي، يضيء قديح في عرضه 
على »األنا اللبنانية املنمقة واملزينة 
م���ي���الد، بينما  وامل��ض��ي��ئ��ة ك��ش��ج��رة 
ينخر الهريان والصدأ داخلها«، كما 
ي��ش��رح، ف��ي ق��ال��ب س��اخ��ر وكوميدي 
اللبناني،  املجتمع  ليس  ب��ام��ت��ي��از.  
ب���ح���س���ب امل�����خ�����رج وامل����م����ث����ل، سوى 
الفواكه«  »كوكتيل  من  ك��وب عمالق 
أفراد  ل 

ِّ
يمث مجموعات،  م��ن  ف 

ّ
يتأل

 منها »أناوات ترتبط بأنا كبيرة 
ّ

كل
واح���دة«. ه��دف العرض الجديد هو 
»أنا«، من دون  اإلض��اءة على هذه ال�
م���ص���ادرة وع���ي امل��ش��اه��د ع��ب��ر إلقاء 
حكم مبرم، بل من خ��الل التصويب 
املظاهر  م��ن  منتقاة  مجموعة  على 
يخرج  »أن  هو  الهدف  االجتماعية. 
��ر ف��ي م��ا سمعه، 

ّ
امل��ش��اه��د وه���و ي��ف��ك

ويعيد النظر فيه«، يقول املخرج.
ب���خ���ف���ة ورش������اق������ة، م����ن خ������الل رصد 
حياة  ف��������ي  ال�����خ�����م�����س  ال�����ح�����ق�����ب�����ات 
املسرح،  ع��ل��ى  ال��وح��ي��دة  الشخصية 
للمظاهر  ن�������ق�������ده  ق�������دي�������ح  ي�������������دّس 

ف����ي حياة  ���ي���ة 
ّ

امل���ت���ف���ش االج���ت���م���اع���ي���ة 
إل��ى الصالة،   يعود 

ّ
جمهور ال ينفك

التي  ال����س����اخ����رة  ل���ل���ن���ك���ات  ي���ض���ح���ك 
هل   .

ً
ط��وي��ال ق 

ّ
ويصف تطال سلوكه، 

ه��و ن���وع م��ن امل��س��رح ال��ع��الج��ي ذلك 
مه فنان عمل في اإلخراج 

ّ
ال��ذي يقد

وأخيرًا  ال��س��ي��ن��م��ا  وف�����ي  امل���س���رح���ي 
ف��ي ال��ت��ل��ف��زي��ون؟ »ال��ج��م��ه��ور يحتاج 
إل���ى ال��ت��م��اه��ي م��ع م��ا ي��ق��دم إل��ي��ه من 
عن  التنفيس  إل��ى  يحتاج  ع���روض، 
ال���ض���غ���وط ال���ت���ي ي���ت���ع���رض ل���ه���ا في 
اختار  ال��ذي  قديح  يقول  يومياته«، 
 ل���ل���ت���واص���ل مع 

ً
امل����ون����ول����وج س���ب���ي���ال

تقنيات  بعض  مستعيرًا  الجمهور، 
 .stand up comedy�ال

صحيح أن جرعة الكوميديا تطغى 
ع��ل��ى ال���ع���رض، إال أن م��ش��اه��ده غير 
م��ن��ف��ص��ل ب��ع��ض��ه��ا ع����ن ب����ع����ض، بل 
الحبكة.  ف��ي  درام����ي  ت��ف��اق��م  يربطها 

وصحيح أن املمثل هو بطل الخشبة 
الديكور  »مينيمالية«  وأن  الوحيد، 
التأثيرات  ي��وازن��ه��ا س��وى بعض  ال 
أغنية  ع��ل��ى  ال��ت��ي تقتصر  ال��خ��اص��ة 
تصدح من وقت إلى آخر وعلى بقعة 
ض����وء م��س��ل��ط��ة ع��ل��ى امل���م���ث���ل، إال أن 
يتقنها  التي  اإليماء واإليحاء  لعبة 
التي  أداء دور الشخصية  قديح في 
في  دورًا  ت 

ّ
أد ق����د  ع���ن���ه���ا  ي���ت���ح���دث 

ال��ع��رض ب��ن تمثيل املمثل،  ت��أرج��ح 
 stand up�وحكي الحكواتي، ونكات ال
comedian. يتقن املمثل أدواته. ورغم 
الفاصلة«،  ن��ص��ه »ع��ل��ى  ي��ح��ف��ظ  أن���ه 
االرتجال  م��ك��ان��ة  أن  إال  ي���ؤك���د،  ك��م��ا 
واألري����ح����ي����ة ت���ظ���ل م���ح���ف���وظ���ة، على 
 

ّ
مستوى األداء وحتى في النص املعد

مسبقًا، ال��ذي ي��روي سيرة شخص، 
��ا لم 

ّ
ه��و »أن����ا«، ه��و ال��ج��م��ي��ع. م��ن م��ن

تلميذًا  ط���ف���ول���ت���ه،  خ�����الل  ي����ص����ادف، 

املبالغ  ب���ش���ط���ارت���ه  ب����ه 
ّ

ع����ذ م��ج��ت��ه��دًا 
���ا ل����م ي����ش����رد، خالل 

ّ
ف���ي���ه���ا؟ وم�����ن م���ن

الوطأة،  الشديدة  الحساب  س��اع��ات 
ا 

ّ
في شعر الصبية الجميلة؟ ومن من

لم يعش لحظات الرعب عند اقتراب 
ماري  األخ��ت  السوفياتي  »الضابط 

ألفرد« منه في امللعب؟«.
املفعمة  ال�����وم�����ض�����ات  م������������وازاة  ف�����ي 
ذاكرة  ت������الم������س  ب����ن����وس����ت����ال����ج����ي����ا 
املشاهدين، أضاء املخرج أيضًا على 
»أنا«:  الجانب املظلم مما تختزنه ال�
بإشارات  يلتزم  ال���ذي  اللبناني  أن��ا 
ال���س���ي���ر ف����ي أوروب���������ا ب��ي��ن��م��ا يقطع 
األوت����وس����ت����راد، ت��ح��ت ج��س��ر املشاة 
م��ب��اش��رة، ف��ي ل��ب��ن��ان. وأن���ا اللبناني 
امل��غ��ت��رب ال����ذي ي��ع��ود م��ش��ب��ع��ًا بقيم 
واألصدقاء  ال��وال��دة  فتتلقفه  اآلخ���ر، 
لتدبير »عروس... لبنة«، ال تلبث أن 

تغرق في دوامة عمليات التجميل.
العرض،  م����ن  األخ����ي����ر  امل���ش���ه���د  ف����ي 
ذروتها،  ال��س��وداء  الكوميديا  تبلغ 
عبر  رج����ول����ّي����ت����ه  ال�����رج�����ل  ع 

ّ
ي���������ود إذ 

الكوميديا،  في  مغرق  تأبيني  حفل 
وتنتهي حياته وهو يعد الجمهور 
بأنه »جغل، أشرفية، أنا، الله ينّجي 

شياطن جهنم من اللبناني أنا«.

مونو«  »م����س����رح   ������������� ال���ح���ال���ي   19 ح���ت���ى 
لالستعالم:   ������������� ب�����ي�����روت(  )األش����رف����ي����ة/ 

01/202422

يواصل املخرج 
واملمثل نقده 

للمظاهر االجتماعية 
مه 

ّ
ية، وتهك

ّ
املتفش

على املجتمع اللبناني 
الذي يعاني انفصامًا ال 

شفاء منه

يستعير 
 standبعض تقنيات الـ

up comedy

زينب مرعي

م��ن��ذ ق��ت��ل ق��اب��ي��ل أخ��ي��ه ه��اب��ي��ل، ان��ط��ل��ق��ت دائرة 
العنف على هذه األرض. ليس القتل حاجة، بل 
الجريمة  معاني  ناجي ص��ورات��ي   

ّ
يستغل ة. 

ّ
ل���ذ

اللبنانية  ال��ع��ن��ف  دائ������رة  ع��ن��د دخ���ول���ه  األول������ى 
ها في مسرحيته الجديدة »تقاسيم 

ّ
التي ال تجد من يفك

ب���ه، »مسرح 
ّ

ع���راك���ّي���ة«. ي��ح��ّول امل��خ��رج امل��س��رح��ي م��ع ط���ال
غولبنكيان« في الجامعة اللبنانية األميركية، إلى حلبة 
ب��ب��دائ��ّي��ة ووحشّية  املمثلون  ي��ت��ع��ارك  ت���ارة، حيث  ص���راع 
تجّردهم من إنسانيتهم، وطورًا إلى ساحة ملالئكة تنزف 
وأرام��ل. إذ إن شخوصه هم الضحايا، الشهود، والقتلى 
دون في آن. هم أبناء مجرمي الحرب الذين عاشوا 

ّ
والجال

ف��وق جثث ضحاياهم، وه��م األرام��ل واملالئكة  وتناسلوا 
أبنائهم في  بأجنحة خشبية ع��اري��ة، وه��م من تم خطف 

الحرب العشوائّية.
في أعماله، ال يعتمد صوراتي غالبًا على نص مسرحي 
عامة  أو حالة  م��ن حالة شخصية عايشها  ينطلق  ��م��ا 

ّ
إن

التجريب.  ح��دود  أقصى  إل��ى  ليأخذها  وأف��ك��ار ومفاهيم 
هكذا يستوحي مسرحيته »تقاسيم عراكّية« من نصوص 
للكاتب نصري الصايغ، وينطلق من فكرة العنف واملعارك 
ال��ت��ي تعكس ال��وض��ع ف��ي لبنان وال��ع��ال��م ال��ي��وم، لتسحب 
دّوام����ة ال��ع��ن��ف ب��امل��خ��رج وامل��م��ث��ل��ن إل���ى ف��خ ه��و ش��ك��ل من 

أشكال اإلستدارية.
يكتب صوراتي: »األفكار التي استكشفناها في هذا العمل 
ه��ي ال��ع��ن��ف، وامل���ع���ارك، وال��ق��ت��ل، وامل��الئ��ك��ة، واملحاربون، 
واإلستدارية،  والضجيج،  والصمت،  وال��ذاك��رة،  وال��وق��ت، 
كان مجال صوراتي  وإن  والبقاء واإلنسانية«.  والهوية، 
هو التجريب الذي يجيده، مع استعماله الدائم للرموز، 
فإنه يقع في »تقاسيم عراكّية« في فخ التكرار. عمله هذا 
��ر ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر بمسرحيته ال��س��اب��ق��ة »ف���ي ق��ل��ب قلب 

ّ
ي��ذك

جسد آخر« املستوحاة من شعر إتيل عدنان، إن كان في 
طريقة اإلخراج وتقطيع املشاهد الصغيرة، أو في طريقة 

توظيفه لألغراض املوجودة على املسرح.  

الجامعة  غولبنكيان«،  »مسرح   ����� )ديسمبر(  األول  كانون   12 حتى 
اللبنانية األميركية )بيروت(. لالستعالم: 01/786464    

حبيبتي الحرب
ناجي صوراتي

السبت  11  كانون األول  2010  العدد  1289

قديح في مشهد من العرض )هيثم املوسوي(


