
«شبابب» االمسرحح االلبناني

من عرضض «عيین االشيیطانن» لهھھشامم جابر٬، مع االمغنيیة االمصريّة مريم صالح

بيیارر أأبي صعب

كانت أأمسيیّة االثالثاء ااستثنائيیّة في

«مسرحح االمدينة». لعلّ ااالحتفاليیّة

االغنيیّة بعشرينيیّة االمسرحح االبيیرووتي

االعريق (ووقد ااختتمت أأمس بإططاللة

مميیزةة لسيیدةة االمكانن نضالل

ااألشقر)٬، بلغت في االليیلة ما قبل

ااألخيیرةة لحظة االذررووةة: شاهھھھدنا

عمليین متعاقبيین: «عيین االشيیطانن»

لهھھشامم جابر ووررفاقه٬، مع االمغنيیة

االمصريّة مريم صالح٬، وو«ررااسانن

باإليد» لفرقة «ززقاقق».

تجربتانن على ددررجة عاليیة من االنضج

آآخر تحديث االجمعة تابعونا على 
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االفكريي وواالجمالي٬، تفرّقق بيینهھھما االلغة االمشهھھديّة وواالتوجّه وواالموضوعع ووااألسلوبب وواالمقارربة االدررااميیّة

وواالعالقة بالجمهھھورر٬، ووتجمع بيینهھھما مشاغل أأساسيیّة لعلّهھھا من صلب االحركة االمسرحيیّة االجديدةة

في لبنانن. هھھھذهه االحركة االباحثة عن جذووررهھھھا وومرااجعهھھا االعربيیة وواالعالميیّة٬، عن مكانهھھا في قلب

االحاضرةة٬، في ززمن صعب يقاوومم االتصحّر االثقافي٬، وواالتفتت ااالجتماعي٬، وواانحسارر االمشارريع

االنهھھضويّة. لسنا بواارردد االمقاررنة بيین االعمليین٬، لكن االبرمجة ووضعهھھتما في عالقة تجاوورر ووتحاوورر٬،

ووددعتنا إإلى االربط بن مشرووعيین جدييین كالهھھھما ثمرةة جهھھد اابدااعي ووتأمّل ووبحث٬، وويمتازز بحساسيیة

عاليیة٬، ووقاسمهھھما االمشتركك ااعاددةة ااالعتبارر للفرجة٬، ووااستعاددةة االصلة بالمشاهھھھد ـــ االموااططن االذيي

جاء ينفعل وويكتشف وويستمتع وويتذووّقق وو… يفكّر.

من عرضض «عيین االشيیطانن» لهھھشامم جابر٬، مع االمغنيیة االمصريّة مريم صالح

في «عيین االشيیطانن»٬، يوجّه هھھھشامم جابر تحيیّة إإلى سيیّد ددرروويش٬، ااآلنن ووهھھھنا٬، بأددووااتت جماليیّة تظهھھر

لنا «فنّانن االشعب» كما لم نرهه من قبل. االمخرجج وواالممثل وواالكاتب االمسكونن بهھھاجس بناء فرجة

شعبيیّة٬، ووإإحيیاء االذااكرةة االموسيیقيیة وواالغنائيیة ضمن إإططارر «االكبارريه» االمعاصر٬، يبلغ هھھھنا مرحلة

متقدّمة من االنضج في خلق عالقة تكامليیّة متيینة بيین عناصر االفرجة. يأسركك في «عيین

االشيیطانن» االجانب االبصريي االذيي يجمع االتحريك ووخيیالل االظل وواالكوالجج٬، ببالغته االجماليیّة٬، ووتناغمه

االدقيیق مع مضمونن ااألغنيیاتت ووسيیاقهھھا٬، وواالسيیطرةة االتقنيیّة االفائقة على االمشهھھد. ووتتكامل عناصر

«االتمثيیل» وواالماكيیاجج وواالمالبس ووااالكسسوااررااتت ووااالضاءةة٬، خصوصاً وواالسيینوغراافيیا٬، مع االشغل

االموسيیقي٬، ووهھھھو ااألساسس: ااختيیارر ططقاططيیق ووأأغنيیاتت محدددةة من ترااثث سيیّد ددرروويش (من مسرحه

االغنائي: «ررووااية االباررووكه»٬، «ررووااية قولولو»…) ووااعاددةة «قرااءتهھھا» بأسلوبب مبتكر. االعاززفونن/ االمؤددوونن

(مارركك أأررنست/ بيیانو٬، ووعمادد حشيیشو/ عودد٬، ووبشارر فرّاانن/ باصص إإلكتريك٬، ووأأحمد االخطيیب/ إإيقاعع)

بلباسس «االبلْيیاتشو» (االمهھھرّجج)٬، يعطونن للفرجة نكهھھتهھھا. ووتأتي ططريقة االتوززيع ووااالددااء (مريم صالح

مذهھھھلة) وواالعزفف وواالمناخاتت االمشهھھديّة… لتخلق ااالنزياحح االمكاني وواالزماني.
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ااددبب ووفنونن

٢۲٠۰١۱٦ تشرين ااألوولل ٢۲٧۷ االخميیس ٣۳٠۰١۱٨۸االعددد 

مقاالتت أأخرىى لبيیارر أأبي صعب:

من عرضض «ررااسانن باإليد» لـ «فرقة ززقاقق»

االنتيیجة ماددةة كالسيیكيیّة٬، متجذرّرةة في ااططاررهھھھا االتارريخي ووسيیاقهھھا االسيیاسي ووااالجتماعي (ثوررةة

٬، وواالشيیاليین٬، وواالفقر٬، وواالغربة٬، وواالحرمانن)٬، ووأأسلوبب مطعّم بالغوتيیك وواالبانك وواالباررووكك١۱٩۹١۱٩۹
وواالسرياليیّة وواالتجريبيیة٬، بأمانة كبرىى لترااثث سيیّد ددرروويش. هھھھل يعرفف هھھھشامم جابر أأنّه قدّمم عمالً

«بوست موددررنن» (ما بعد حدااثي) بامتيیازز؟

مع «ززقاقق»٬، نذهھھھب إإلى االمسرحح االملحمي االقائم على ااألددووااتت االجماليیّة االخاصة بالـ «االمسرحح

االسيیاسي»٬، أأيي االتغريب وومخاططبة ووعي االمشاهھھھد. «ررااسانن باإليد» عمل مركّب٬، يدعونا إإلى

ددخولل االمختبر االمشهھھديي٬، أأوو باألحرىى «االمشرحة» االدررااميیّة. يكشف لنا كوااليیس االلعبة

االمسرحيیّة وويتوااططأ معنا على تفكيیكهھھا٬، في حركة ذذهھھھابب ووإإيابب دداائمة بيین االنص االشكسبيیريي

ووااعاددةة تأوويله٬، بيین «ممثلي» االفرقة (مايا ززبيیب ووجنيید سرييّ االدّين وولميیا أأبي عاززاارر٬، ساهھھھم في

ااالخرااجج عمر أأبي عاززاارر) وو«االشخصيیاتت» االتي يتقمّصونهھھا أأمامنا. ممثلو «االفرقة» هھھھم سمّاررنا

ووحكوااتيیو هھھھذاا االعمل «ااالحتفالي»٬، االقائم على االعالقة االمباشرةة بيین االخشبة وواالصالة. على

االمسرحة وواالتضخيیم ووااألسلوبب «االطبيیعي» في ااستعمالل ااالددووااتت وواالمواادد وواالعناصر. معنا ووأأمامنا٬،

يعيیدوونن قرااءةة شكسبيیر بصفته كاتباً سيیاسيیّا٬ً، من ززااووية «االمجزررةة» تحديدااً: االقتل وواالذبح

ووااالغتصابب وواالتنكيیل٬، أأيي االعنف االسلطويي٬، االطغيیانن ووااالنتقامم ووااالستئثارر بالسلطة ووااالنقالباتت

االدموية وواالمؤاامرااتت ووددسائس االبالطط. يفككونن االكاتب ااإلليیزاابيیتي («تيیتوسس أأندرروونيیكوسس»٬،

وو«رريتشارردد االثالث») بتقنيیاتت بريختيیة. يسرددوونن٬، ثم يجسّدوونن االحوااررااتت وواالمونولوغاتت بطريقة

مؤسلبة٬، ثم يعلّقونن عليیهھھا. االعالقة بيین ووليیامم شكسبيیر ووبرتولد بريخت ليیست جديدةة ـــ أألم يعد

 قروونن؟ ـــ إإنّهھھما يلتقيیانن على تفكيیك آآليیاتت االسلطاتت٣۳هھھھذاا ااألخيیر كتابة «كورريوالينوسس» بعد 

ووااالستبداادد وواالطغيیانن. ووهھھھا هھھھي جماعة «ززقاقق» تجعل من شكسبيیر كاتب االلحظة االعربيیّة.

بلى٬، االمسرحح االلبناني بألف خيیر!

PierreABISAAB@ (https://twitter.com/PierreABISAAB)يمكنكم متابعة االكاتب عبر تويتر | 
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Mtvخطر على االحرية ...) /node/270914(

عن االكاتب ااآلفل وواالوززير االغافل ... ووااالعالمم

)node/270727/ (االنظيیف

)node/270092/ (شكرااً غاددةة!

)node/270018/ (إإيرووسس ضد ثاناتوسس

)node/269744/ (ررووجيیه ملكاً

٬، تم إإيقافف االتعليیقاتت على االمقاالتت مؤقتاً نظرااً لبعض االصعوباتت2015 تموزز 30اابتدااءً من تارريخ 

وواالتعديالتت االتقنيیة٬، يمكنكم االتعليیق ووإإبدااء االرأأيي وواالتوااصل مع االكتابب عبر صفحتنا اااللكتروونيیة على

https://www.facebook.com/AlakhbarNews (https://www.facebook.comفايسبوكك ( 

/AlakhbarNews)  :٬، أأوو عبر االبريد اااللكترووني(comments@al-akhbar.com (mailto:comments@al-

akhbar.com)
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