
قتل  أب فلسطيني  قّصة  وأن���ت«، 
إسرائيليني،  يد جنود  على  ابنه 
���زرع رئ��ت��اه ف��ي ص���در ممرضة 

ُ
ل���ت

الثالث  ال��ف��ص��ل  أم����ا  إس��رائ��ي��ل��ي��ة. 
»العالم امل��دح��ور«، فهو عن شاب 
ذها 

َّ
ع���راق���ي ن��ج��ا م���ن م���ج���زرة نف

ال��ج��ي��ش األم���ي���رك���ي ب��ح��ق جنود 
عراقيني مستسلمني خالل حرب 
الخليج األول��ى. قصص قد تفتح 
أف�������ق امل����ش����اه����د األم�����ي�����رك�����ي على 
الرؤية  م����ن   

ً
ب������دال ج����دي����دة،  رؤى 

النمطّية لإلعالم األميركي، حيث 
إرهابيان  وال��ع��رب��ي  الفلسطيني 

 .
ّ

من دون شك
ال��ب��ي��ان��ي للحمى«،  ف��ي »ال���ج���دول 
نجد أنفسنا أمام عمل سوداوي، 
م ص�����������ورة إن�����س�����ان�����ي�����ة عن 

ِّ
ي�������ق�������د

الفلسطيني والعراقي. في املشهد 

املقتبسة  امل���س���رح���ي���ة  م����ن  األول 
ع���ن ق��ص��ص ح��ق��ي��ق��ّي��ة، ت���دخ���ل أم 
)ماريا سيلفرمان(  قشطة  هشام 
رفح.  ف��ي  الحيوانات  إل��ى حديقة 
ح 

ّ
ه��ن��اك، ج��ن��دي اس��رائ��ي��ل��ي مسل

��ف ال��ح��دي��ق��ة، ف��ت��ت��ح��دث معه 
ّ

ي��ن��ظ
ع����ن اب��ن��ت��ه��ا ال���ت���ي ق��ت��ل��ه��ا جنود 
ك��ان��ت تلعب مع  االح��ت��الل بينما 
هشام  أم  تلتقي  ال��ح��م��ام.  ط��ي��ور 
بشلومو املهندس املعماري )كني 
بالتني( الذي كان شيوعيًا وصار 

17 ثقافة وناس

فنون مشهدّية

فلسطين والعراق في »سنترال سكوير« 
نعومي واالس... حكايات العالم المقهور

نيويورك ــ عماد خشان

 الحدث املسرحي األب��رز هذا 
ّ

لعل
كامبريدج  م���دي���ن���ة  ف����ي  امل����وس����م 
األميركية هو مسرحّية »الجدول 
ل���ل���ح���م���ى: ث�������الث رؤى  ال����ب����ي����ان����ي 
م��ن ال��ش��رق األوس����ط« م��ن تأليف 
والشاعرة  امل���س���رح���ّي���ة  ال���ك���ات���ب���ة 
األميركّية نعومي واالس. مسرح 
يحتضن  س����ك����وي����ر«،  »س����ن����ت����رال 
ت إخراجه 

ّ
عروض العمل الذي تول

املسرحّية  ق��وب��ل��ت  أراوز.  إل��ي��ن��ا 
األميركية،  الصحافة  ف��ي  ب��ب��رود 
الواضح  ت������أي������ي������ده������ا  ب�����س�����ب�����ب 
 

ُّ
تستحق وه�����ي  ل��ل��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني. 

عن  نموذجًا  بوصفها  االهتمام، 
الحد األقصى ملا يمكن األميركي 
ال���ع���ادي اس��ت��ي��ع��اب��ه ع���ن القضية 
 

ّ
أن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وخ����ص����وص����ًا 

األميركيني،  م�����ن  ك���ب���ي���رًا  ق���س���م���ًا 
 م��س��رح��ي��ة م��م��اث��ل��ة نوعًا 

ّ
س��ي��ع��د

 ،)!( السامية  مل��ع��اداة  الدعاية  م��ن 
وحتى تشجيعًا على اإلرهاب )!(. 
ف���ي ث��الث��ة ف��ص��ول م��خ��ت��ل��ف��ة على 
ص��ع��ي��د ال��ح��ب��ك��ة، ت��ح��ك��ي واالس 
حكاية فلسطينيني اثنني وعراقي. 
الفصل األول، »حالة براءة«، يدور 
حول أم فلسطينية فقدت ابنتها 
اإلسرائيلي.  ال���ج���ي���ش  ي����د  ع���ل���ى 
س 

َ
ف

َ
ويحكي الثاني، »بني هذا الن

أّم فلسطينّية تلتقي 
دها في حديقة 

ّ
جل

اش 
ّ

الحيوان، وكش
حمام عراقّي يأكل 

أوراق الكتب. مسرحّية 
»الجدول البياني للحمى«، 

تتعامل مع العربي من 
خارج صورة اإلرهابي

تشارك
في التمثيل نجال 
سعيد في دور 

ممّرضة إسرائيلّية

رنا حايك 

امل���راه���ق صديقه،  ي��س��أل  أح�����الم؟«  بتجيلك  »إن����ت 
ف��ي��ج��ي��ب األخ����ي����ر ب�����أن ص��دي��ق��ه��م��ا امل���ش���ت���رك حلم 
يواجهها  التي  األول��ى  الصدمة  تلك هي  بوالدته! 
عن  املقتبسة  رب��ي��ع«  ج��م��ه��ور مسرحية »ص��ح��وة 

نّص بالعنوان نفسه )1891( لألملاني فرانك فيديكيند. 
التاسع  القرن  أوروب���ا  ُمنعت في  التي  املسرحية  إنجاز   

ّ
ظ��ل

عشر، هاجسًا يراود املخرجة املصرية ليلى سليمان )1981(. 
ال���ي���وم، ب��ع��د رص��ي��د ب��ل��غ ث���الث م��س��رح��ي��ات أواله����ا »العراق 
محاصرًا« )2004(، وورش��ات عمل عقدتها مع مراهقني من 
مختلف مناطق مصر، خرج النص »ممصرنًا«، مطّوعًا على 

مقاس تطورات القرن الحادي 
املسرحية  ف�����ي  وال����ع����ش����ري����ن. 
م���س���رح »دوار  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ال���ش���م���س« ف����ي ب����ي����روت، يبرز 
ال��ذي يخاطب مراهقني  النص 
األولى،  رغ��ب��ات��ه��م  ي��ك��ت��ش��ف��ون 
في  واإلن����ت����رن����ت  امل���ي���دي���ا  دور 
مقاربة  ال���ج���ن���س���ي���ة.  امل����ع����رف����ة 
ت��خ��دم رؤي����ة امل��خ��رج��ة للعمل 
يجمع  »وس����ي����ط����ًا  امل����س����رح����ي 
والسياسة  االجتماع  علم  بني 
والتطور  وال�������ل�������س�������ان�������ي�������ات 
املظاهر  وتأثير  التكنولوجي، 
ال��ع��ل��وم في  االج��ت��م��اع��ي��ة لتلك 
الفرد«. من هنا، يضّم العرض 
فيديو  م�����ن  ت���وث���ي���ق���ي���ة   

ّ
م���������واد

ومراجع  م���ص���ّورة  وم��ق��اب��الت 
رس��م��ي��ة )درام���ات���ورج وفيديو 
لخدمة  ت 

َ
ف

ّ
ُوظ شولز(،  جوليا 

للواقع«.  رسمية  غير  »أرش��ف��ة 
أدوات  »ه��������ي  امل����ع����ن����ى  ب�����ه�����ذا 
الواسع  ب���امل���ع���ن���ى  س���ي���اس���ي���ة 

للكلمة« وفقًا لسليمان. 
الجنسية  األس���ئ���ل���ة   

ّ
أن وب���م���ا 

���ط���رح م���وارب���ة وت��ل��م��ي��ح��ًا في 
ُ
ت

مجتمعاتنا العربية، استعانت 
بالكوريغرافيا  امل�����خ�����رج�����ة 
التي  ب����ال����ل����غ����ة  ت�����ت�����ح�����ّرر  ول�������م 
باملوضوع  ب���ل  اس��ت��خ��دم��ت��ه��ا 
ال��ذي تناولته: هكذا، تتعّرض 
م��راه��ق��ة م��ن��ه��ج��ي��ًا ل��ل��ع��ن��ف في 
املراهق  وي��غ��ت��ص��ب  م���ن���زل���ه���ا، 
ص��دي��ق��ت��ه »ب���ص���ري���ًا«، ق��ب��ل أن 
تقتلها »أم محمد الداية« وهي 
تحاول إجهاضها. أما املراهق 
فيستمّر  ف���ي ص���ف���ه،  امل��ج��ت��ه��د 

ط��وال املسرحية بتالوة فقرات من فصل التناسل في كتاب 
األحياء. من دون أن ننسى مشهدًا حيث يصطف مراهقون 
م��م��ع��ن��ني ف���ي م��م��ارس��ة ج��م��اع��ي��ة ص��اخ��ب��ة ل��ل��ع��ادة السرية. 
م��ص��ادف��ات أن��ق��ذت امل��س��رح��ي��ة م��ن ال��رق��ي��ب امل���ص���ري، ل��ك��ن لم 
تسعفها من الرقيب الديني. إذ تراجعت جمعية الجيزويت 
»جرأتها«! »ُيظهر ذلك خوفنا  في منطقة املنيا عن عرضها ل�
زع من سياقه ولو كان 

ُ
من الجنس الذي يصبح عيبًا إذا انت

ال��س��ي��اق رس��م��ي��ًا« ت��ق��ول امل��خ��رج��ة ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى تحقيق 
ال��راش��دي��ن إل��ى إعادة  تماهي امل��راه��ق��ني م��ع نصها، ودع���وة 

النظر في أمور التربية الجنسية واملحّرمات. 

8:30 الليلة وغدًا ـــــ »دوار الشمس« )بيروت(. لالستعالم :01/381290 

فّزاعة الجنس!  

أرشفة غير 
رسمّية 

للواقع، 
وتجربة 

سياسّية 
بالمعنى 

الواسع 
للكلمة 

»صحوة« مصرّية

ع بأهمية أيضًا. 
ّ
موسيقى الفيلم تتمت

بالنسبة إلى استخدام املوسيقى في 
األف�������الم، ي���ع���ود ت��اري��خ��ه��ا إل����ى األيام 
كانت  إذ  ال��ص��ام��ت��ة،  للسينما  األول����ى 
نحو  على  تعزف  املوسيقّية  األع��م��ال 
مواز للشريط، منفصلة عنه، متزامنة 
م��ع أح��داث��ه، ل��ت��ؤدي دورًا ف��ي التأثير 
��ي امل���ش���اه���د للعمل 

ّ
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ت��ل��ق

ال��س��ي��ن��م��ائ��ي... آي��زن��ت��ش��اي��ن ع��ل��ى وجه 
ك���ب���رى في  أه���م���ي���ة  ال���خ���ص���وص، رأى 
ال���ص���وت، وأع���ل���ن ف���ي ف��ت��رة الح��ق��ة أن 
ل 

ّ
اس��ت��خ��دام ال���ص���وت م���ع ال��ف��ي��ل��م يمث

قوة وأهمية ثقافية للعالم. وكما هي 
ال��ح��ال ف��ي األف����الم ال��ص��ام��ت��ة ف��ي تلك 
امل��وس��ي��ق��ي��ون أحيانًا  ي��ع��زف  ال��ف��ت��رة، 
الفيلم كمثال مبكر على الحفالت  مع 

املوسيقية السينمائية. 
التحفة  ه������ذه  ع������رض  أن  ف����ي  ش����ك  ال 
ل 

ّ
يمث م����ل����م،   35 م���رّم���م���ة  ن���س���خ���ة  ف����ي 

م���وع���دًا ث��ق��اف��ي��ًا أس��اس��ّي��ًا ف���ي املدينة، 
 هو 

ّ
كفن السينما  إل��ى  االعتبار  يعيد 

وجمالّية  ت��ق��ن��ّي��ة  إن����ج����ازات  خ���الص���ة 
وفكرّية، وثمرة املشاريع الكبرى التي 

قام عليها القرن العشرين. 
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ة
ّ
نجال سعيد وكني بالتني في مشهد من املسرحي

زينب مرعي

مفتي الجمهورية، شيخ عقل املوّحدين 
الدروز، ونائب رئيس املجلس اإلسالمي 
ال��ش��ي��ع��ي األع���ل���ى، ي��ج��ل��س��ون ع��ل��ى كنبة 
واح�������دة. ف���ي امل��ش��ه��د إم��ك��ان��ي��ة صورة، 
ي��ح��اول أن يبتعد عن  إل��ى م��ن  بالنسبة 

»كليشيه« والسياسة معًا.  ال�
لكن ما زال ينقصها عنصر مهّم. فجأة 
ال���ن���ادل م��ع ص��ي��ن��ي��ة شوكوالته،  ي��دخ��ل 
الثالثة  ال����دي����ن  رج������ال  ع���ي���ون  ���ز 

ّ
ف���ت���ت���رك

ع���ل���ي���ه���ا. ه���ن���ا ح���ت���م���ًا ص��������ورة، ه����ي بني 
األح�����ّب إل����ى ق��ل��ب م���اك���س م��ي��ل��ي��غ��ان في 

 .The Lebanon كتابه »اللبنان« أو
��ي ال��ف��خ��م، يحاول 

ّ
ف��ي ه���ذا ال��ك��ت��اب ال��ف��ن

ر اإلسكتلندي نقل ما اكتشفه في  املصوِّ
ال��ذي لم يكن يعرف  البلد الصغير  ه��ذا 

ب��ل��د األرز بطلب  إل����ى  ع��ن��ه ش��ي��ئ��ًا. ج����اء 
م���ن ص���دي���ق ل��ب��ن��ان��ي ق���دي���م، ه���و شارل 
شدراوي، التقاه بعد 22 سنة من الفراق. 
ك��ت��اب��ني أنجزهما  وق����ع ش������دراوي ع��ل��ى 
 Ghana, a portrait غ��ان��ا  ع���ن  م��ي��ل��ي��غ��ان 
 Realm of the Incas عام 2006، والبيرو
ع��ام 2001. فطلب ش���دراوي من صديقه 
وزميله أن يصّور بلده لبنان بالطريقة 

نفسها. 
���ل جهله 

ّ
ب��ال��ن��س��ب��ة إل�����ى م���ي���ل���ي���غ���ان، م���ث

ال���ل���ب���ن���ان���ي نقطة  ول���ل���وض���ع  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
 
ً
ال�����ذي ق��ض��ى ح��ي��ات��ه متنقال ق�����وة، ه���و 

وأفريقيا، يصّور  الجنوبية  أميركا  بني 
»ناشونال  وثائقيات عن الحياة البرّية ل�

جيوغرافيك« و»بي. بي. سي«. 
���ط ال���ف���ن���ان ع��ي��ن��ًا ن���دّي���ة على 

ّ
ه���ك���ذا، س���ل

ل��ب��ن��ان، ال ت��خ��ض��ع ألّي���ة أح��ك��ام مسبقة. 

ي���ب���دو ذل����ك ج��ل��ي��ًا م���ن خ����الل االختالف 
في زاوي��ة التصوير. هنا ال تجد صورًا 
بعضها  ي����ق����ارع  س���ي���اس���ي���ني،  ل����زع����م����اء 
بعضًا في ش��وارع العاصمة، وال صورًا 
فهو  الصغيرة.  اللبنانّية  ال��ح��روب  ع��ن 
ك��م��ا ي���ق���ول ل��ي��س ص��ح��اف��ي��ًا ي��ب��ح��ث عن 

 يصنع قّصته. 
ٌ

قصة، بل فنان
ط���رق م��ي��ل��ي��غ��ان ب���اب ك��ل ق��ري��ة ومنطقة 
ة 

ّ
قل فاجأته  استثناء.  دون  م��ن  لبنانية 

منكفئ   
ّ

فكل ببلدهم،  اللبنانيني  معرفة 
داخل حدود منطقته.

350 صورة في الكتاب من بينها صور 
»بأسلوب  قة 

ّ
معل كهربائية«  »كابالت  ل�

���ة، وه����ذان املشهدان 
ّ
ح����ّر«، وق��ط��ط ض���ال

 املناطق اللبنانّية. صّور 
ّ

يتكّرران في كل
وال�����ب�����دو، وبيوت  ال���ف���الح���ني  م��ي��ل��ي��غ��ان 
وحياة  الكبيرة،  وحفالتهم  اللبنانيني، 

آث�����ار الحروب  أّم�����ا  ب����ي����روت.  ال���ل���ي���ل ف���ي 
ت من  ف��ت��ظ��ه��ر ف����ي ال�����ص�����ور، ألن����ه����ا م�������رَّ
البورتريه  م���ن  ج�����زءًا  وأص���ب���ح���ت  ه���ن���ا، 

اللبناني. 
السياحية  امل����واق����ع  م��ي��ل��ي��غ��ان  ي��غ��ف��ل  ال 
يصّورها  ه 

ّ
لكن وج��ب��ي��ل،  بعلبك  ومنها 

ألفناه.  ع��ّم��ا  ف��ي ض��وء وزواي����ا مختلفة 
يرخي الضوء الطبيعي بظالله على كل 

الصورة، إذ يرفض املصّور أن يستعمل 
»ال������ف������الش«. ق����د ي��ض��ط��ر ألج�����ل ذل�����ك أن 
يخطف صورته أو أن ينتظرها لساعات، 
في  السلطعون  ليأخذ ص��ورة  فعل  كما 
البشر  حياة  ميليغان  يتتبع  لم  كتابه. 
���ف أي��ض��ًا عند 

ّ
ف���ي ل��ب��ن��ان ف��ق��ط، ب���ل ت���وق

 يبحث عن 
ً
والدة سلحفاة، وبقَي طويال

ذئب ليصّوره. 

 The ع ماكس ميليغان كتابه الفوتوغرافي
ّ
يوق

ـــــ  الــيــوم  الــســادســة مــن مــســاء  Lebanon عــنــد 
جناح »مكتبة أنطوان« ـــــ »معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب« )بيال(. 

فوتوغرافيا

 The Lebanon ماكس ميليغان »سائحًا« في
فاجأته قّلة معرفة 

اللبنانيين ببلدهم، فكّل 
منكفئ داخل 

منطقته 

امليعاد  أرض  ج������اء  ص���ه���ي���ون���ي���ًا 
وب�����ني شلومو  ب����ن����اءه����ا.  ل��ي��ع��ي��د 
الصهيوني  ي���ق���ف  ه����ش����ام،  وأم 
اإلسرائيلي  الجندي  أي  الجديد 
امليركافا  ب��دب��اب��ة  ��ى 

ّ
ي��ت��غ��ن ال�����ذي 

���ر ب��أح��د مشاهد 
ِّ
ف���ي م��ش��ه��د ي���ذك

ف��ي��ل��م »ف���ال���س م���ع ب���ش���ي���ر«، وهو 
آل���ة موسيقية  ي���رى ف���ي رش���اش���ه 
»هارد روك«. هكذا، تجد  تعزف ال�
ابنتها  ���ة 

ّ
ج���ث ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة  األم 

 بني شبح األحالم 
ً
عة

ّ
القتيلة مشل

القديمة،  ال��ك��ت��ب  م���ن  ال���ص���اع���دة 
وأح����الم األش���ب���اح ال��راق��ص��ة فوق 

جثت األطفال وطيور الحمام. 
املسرحية  من  الثاني  الفصل  في 
��س وأن���ت«، نلتقي 

َ
��ف

َ
»ب��ني ه��ذا ال��ن

فلسطيني  أب  وه��و  كمال  بمريد 
مستوصفًا  يدخل  بالتني(،  )ك��ني 
ف���ي ال���ق���دس ال��غ��رب��ي��ة ب��اح��ث��ًا عن 
تانيا  اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة  امل����م����رض����ة 
الن���غ���ر )ن���ج���ال س��ع��ي��د(. تتقمص 
اإلسرائيلية،  دور  بمهارة  سعيد 
وعنصريتها،  ت���ع���ال���ي���ه���ا،   

ِّ
ب����ك����ل

ثها الفلسطيني، 
ّ

واحتقارها ملحد
اليهودي  ال��ت��ن��ظ��ي��ف��ات  ول���ع���ام���ل 
امل���غ���رب���ي األص������ل س���ام���ي )هاري 
 موت 

ّ
ه���وب���س(. وح���ني ت��ع��رف أن

اب���ن م��ري��د ك��م��ال ه���و ال��س��ب��ب في 
ب��ق��ائ��ه��ا ع��ل��ى ق��ي��د ال��ح��ي��اة، تبدو 
����ل امل��������وت على 

ّ
ك����م����ن ك�������ان ي����ف����ض

س تأخذه خارج 
َ
 نف

ّ
 كل

ّ
معرفة أن

من رئتي طفل فلسطيني. 
ب��ع��ن��وان »العالم  ال��ث��ال��ث  امل��ش��ه��د 
ق����ص����ة علي  ي���ح���ك���ي  امل�������دح�������ور« 
ال������ذي يهوى  ال����ش����اب ال����ب����غ����دادي 
جمع الحمام، قبل أن يجد نفسه 
ام، خالل 

ّ
��دًا ف���ي ج��ي��ش ص�����د

ّ
م��ج��ن

الخليج األول���ى، والحصار  ح��رب 
ال��ع��راق. ح��ص��اٌر شمل أقالم  على 
م���ن استعمال  ال���رص���اص، خ��وف��ًا 
أسلحة  ص����ن����ع  ف�����ي  رص����اص����ه����ا 
الدمار الشامل. بخالف املشهدين 
ال��س��اب��ق��ني، ال م��واج��ه��ة ه��ن��ا بني 
)ابراهيم  علي  متناقضني.  رأي��ني 
وحده  الحمام  كشاش  ميعاري(، 
يحب  ��ه 

ّ
أن يخبرنا  الخشبة،  على 

الكتب، ويجدها ذات فوائد جمة 
بما فيها أكل ال��ورق حني ينقطع 

الطعام. 
للحمى«  ال����ب����ي����ان����ي  »ال�������ج�������دول 
املشاهدة،   

ّ
ت���س���ت���ح���ق م���س���رح���ي���ة 

ل���ك���ون���ه���ا ق��������ادرة ع���ل���ى ف���ت���ح باب 
إمكان  ح�������ول  واس�����ع�����ًا  ال����ن����ق����اش 
تغيير نمط تفكير األميركيني في 

ما يخص قضايانا. 

ــــ  )ديــســمــبــر(  األول  كـــانـــون   19 حــتــى 
كامبريدج:  »سنترال سكوير«،  مسرح 
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