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تحية

مروة المتالعب بأساطير الراهن
ربيع ّ

الفنان اللبناني الذي أخذ املسرح إلى
أحد الفائزين بـ«جائزة
حدوده القصوى ،هو ّ
برنس كالوس» التي يتسلمها مساء
الخميس خالل احتفال يستضيفه مركز
«أشكال ألوان» في بيروت .عودة إلى مسار
ّ
ّ
ّ
والبصرية،
األدائية
مميز يجمع بني الفنون
ويشتغل على تفكيك الخطاب السائد

بيار أبي صعب
ّ
ال ن �ب��ال��غ إذا ق�ل�ن��ا إن ��ه ي �م��ث��ل ح��ال��ة
اس �ت �ث �ن��ائ� ّ�ي��ة ف ��ي امل �س ��رح ال�ل�ب�ن��ان��ي
ً
والعربي .هل يجوز أصال تصنيفه
ف ��ي خ ��ان ��ة امل � �س� ��رح؟ ه ��و ن �ف �س��ه ق��د
ي �ع �ت ��ذر ب �ل �ب��اق��ة ع� ��ن ه � ��ذه ال �ص �ف��ة.
«ه � ��ذا ل �ي��س م �س��رح��ًا» ن �س �م��ع م�ن��ذ
خمسة عشر عامًا .وتلك العبارة قد
ت �ك��ون أف �ض��ل ت�ق��دي��م ل�ت�ج��رب��ة ربيع
م�� ّ
�روة ال� ��ذي ي�ن�ت�م��ي (م ��ع ش��ري�ك�ت��ه
ّ
لينا صانع) إل��ى حساسية جديدة
ب��رزت بعد ال�ح��رب األه�ل� ّ�ي��ة وأف��رزت
ً
جيال من املبدعني .بحث ه��ؤالء عن
ق��وال��ب ووس��ائ��ط وت�ق�ن�ي��ات س� ّ
�ردي��ة
مغايرة ،ملساءلة الذاكرة ،واإلحاطة
ّ
ب��راه��ن متقلب وغ�ي��ر م�ض�م��ون ،من
ّ
خ��ارج األط��ر التقليدية واملنظومة
ّ
ّ
واألخالقية السائدة.
الجمالية
ّ
ربيع مروة ( )١٩٦٧الذي فاز بإحدى
ج��وائ��ر «م��ؤس �س��ة ب��رن��س ك�ل�اوس»
ّ
ال �ه��ول �ن� ّ
�دي��ة ه ��ذا ال �ع ��ام (ي�ت�س��ل�م�ه��ا
م �س��اء ال�خ�م�ي��س خ�ل�ال اح�ت�ف��ال في
م��رك��ز «أش �ك��ال أل ��وان» ،ب �ي��روت) هو

ابن جيل القطيعة بامتياز .اشتغل
ع �ل��ى أس��اط �ي��ر ال� ��راه� ��ن ،غ ��ارف ��ًا م��ن
دف � ��ات � ��ره وأرش � �ي � �ف� ��ه ،م� ��ن ال �ص �ح��ف
وال��وث��ائ��ق وك�ت��ب ال�ت��اري��خ وأش��رط��ة
الفيديو ،ليبني أعماله عند الحدود
ال��واه�ي��ة ب�ين امل�ح�س��وس واملختلق،
بني الرواية واحتماالتها…
خ�م�س��ة ع �ش��ر ع��ام��ًا ب �ع��د م�س��رح� ّ�ي��ة
«م � �ق� � ّ�س� ��م  ،»١٩خ � �ل� ��ق ّرب� � �ي � ��ع ل �غ��ة
وأس�ل��وب��ًا ،ب��ات ّربيع فنانًا معروفًا
ف��ي ال�ع��ال��م ،ي�ص��ن��ف ف��ي خ��ان��ة الفن
ال �ب �ص��ري وال �ف �ن ��ون األدائ � � ّ�ي � ��ة ،كما
ي �ق� ّ�دم��ه ب �ي��ان ال �ج��ائ��زة ال �ه��ول �ن� ّ
�دي��ة
(راج� � ��ع ال � �ب� ��رواز أدن� � � ��اه) .ال�ق�ط�ي�ع��ة
الحادة مع أساتذته من ّ
رواد املسرح
ْ
َّاللبناني بدأت في «ادخل يا سيدي،
إننا ننتظرك في الخارج» (مع طوني
شكر ـــ  .)١٩٩٨تدريجًا ،انفتح على
ّ
(«لدي رغبة جامحة للقاء
التجهيز
الجموع ّ
 ٢٠٠٦مع علي
أخرى»،
ة
مر
ّ
ّ
شري) والفيديو («أنا املوقع أدناه»،
 )٢٠٠٧وال�ب��رف��ورم��ان��س ال��ذي باتت

ّ
السر في أعماله («املحاضرة»
كلمة
ّ
أحد القوالب األساسية التي اشتغل
عليها) ،آخذًا املسرح إلى احتماالته
ال �ق �ص ��وى ،أي «ال �ل�ام � �س ��رح» :قطع
ّ
نهائيًا م��ع البعد ال�ث��ال��ث للخشبة،
وأل � �غ� ��ى ع �م �ق �ه��ا ،ت� ��ارك� ��ًا ل �ش��اش��ات
ّ
الفيديو أن تؤدي هذا ال��دور .تخلى
ع� ��ن «ال �ت �م �ث �ي ��ل» م �س �ت �ع �ي �ض��ًا ع�ن��ه
ّ
يتوجه
ب��ال�ق��ول ،ب��ال�س��رد .اخ�ت��ار أن
ّ
املتكلم ،أصليًاّ
إلى الجمهور بضمير
ك ��ان أو م �س �ت �ع��ارًا .ل��م ي�ع��د يشتغل
ع�ل��ى ال�ج�س��د ،ك�م��ا ه��ي ال�ق��اع��دة في
امل�س��رح الطليعي ال�ع��رب��ي ،ب��ل على
ال�ص��ورة .أقلع م� ّ
�روة ع��ن «ال��روائ��ي»
(ش �خ �ص �ي ��ات وح �ب �ك ��ة وق� � �ص � ��ة،)...
ليعتمد «الوثائقي» ،تاركًا لوسائط
التواصل املتعددة أن تكون الحجر
ّ
املشهدية.
األساس في عمارته
ذاك� � � ��رة ال � �ح� ��رب ف� ��ي ق� �ل ��ب أع� �م ��ال ��ه،
ّ
ت� �س� �ت� �ع� �م ��ر ال � � ��راه � � ��ن ب� �ت� �م ��زق ��ات� �ه ��ا
وأس �ئ �ل �ت �ه��ا .م��ن «ث�ل��اث م�ل�ص�ق��ات»
(مع إلياس خوري ،)٢٠٠٠ ،إلى «من

ّ
ي �خ��اف امل �م ��ث ��ل» (م� ��ع ل �ي �ن��ا ص��ان��ع،
 ،)٢٠٠٤م��ن «بيوخرافيا» (م��ع لينا
ص ��ان ��ع )٢٠٠٢ ،إل � ��ى «ال� �ب� �ح ��ث ع��ن
ّ
ً
م��وظ��ف م �ف �ق��ود» ( ،)٢٠٠٥وص ��وال
إلى «نانسي /كذبة نيسان» ()٢٠٠٧
( ،)٢٠٠٩اشتغل
و«فوتو ـــ رومانس»
ّ
ع �ل��ى األرش� �ي ��ف ال � ��ذي ّي �م��ث��ل امل ��ادة
األول� ّ�ي��ة ألع�م��ال��ه .ك��ل ف��ن��ه يكمن في
امل��ون �ت��اج ،ف��ي ط��ري�ق��ة ت�ق��دي��م امل ��ادة

الصورة مكان الجسد،
بدال من
والسرد ً
التمثيل ،والفيديو هو
البعد الثالث

ال��وث��ائ�ق� ّ�ي��ة ،وال�ت�لاع��ب ب�ه��ا ،وإع��ادة
ت��ول�ي�ف�ه��ا… امل�م�ث��ل ـــــ ال�ف�ن��ان دائ�م��ًا
ه � �ن� ��ا ،ب �ص �ف �ت��ه ال �ش �خ �ص �ي ��ة ال �ت��ي
ً
ت�ن�ح��رف ش �م��اال وي�م�ي�ن��ًا ف��ي سياق
ّ
ال �س��رد .ف��ي لحظة س �ح��ري��ة ،ينتقل
ّ
بنا من التسجيل إلى التأليف .يفكك
الصورة ثم يعيد إنتاجها بعناصر
أخ� ��رى ،ل�ي�ك�ش��ف ال �خ �ط��اب ال��راب��ض
خلفها ،وآل �ي��ات فبركة «الحقيقة».
ال �ح ��ري ��ري األب م ��ع ع �ب��د ال �ن��اص��ر،
ّ
موحد ،وهو
شهداء املقاومة بجسد
ّ
متقمصًا قفزة إي��ف كلني ،أو
نفسه
ّ
نافورة بروس نومن .ربيع مروة هو
الرجل الذي صالح املسرح اللبناني
ّ
م��ع ال �ف��ن امل �ع��اص��ر .ق�ب��ل أن يمضي
بعيدًا عن املعمعة .اليوم ،بات عليه
أن يواجه تحديات مرحلة النضج:
كيف يتجاوز نفسه ،ويجدد أدواته
وخ �ط��اب��ه؟ ك�ي��ف ي �ح��اول أال يبتعد
ك �ث �ي �رًا ع ��ن ن �ف �س��ه ،ع ��ن م �ك��ان��ه ،ع��ن
ّ
الراديكالية التي صنعت
الخيارات
فرادته؟

بيان جائزة «برنس كالوس»
رأت «مؤسسة برنس كالوس»
ّ
في بيانها أن ربيع مروة استحق الجائزة على
«مساءلته الراديكالية للذاكرة والسلطة
وتركيب الحقيقة ،وعلى خلق تماس مباشر
مع الجمهور ،وعلى استنباط أساليب لتناول
اختالل املعنى ،وعلى االلتزام االجتماعي
النقدي من خالل فتح نقاش في مسائل
وقضايا حساسة ،وعلى طرح سؤال أخالقي
ّ
يشدد على مسؤولية الفرد».

رقص معاصر

مكعب البالستيك
علي (شحرور) وإميلي (منصور) في ّ
«دن� ��س ،م��وت ص�غ�ي��ر ،ح��رك��ة أول��ى»
ع � � � �ن� � � ��وان ع � � � � ��رض ع � � �ل � ��ي ش � � �ح � ��رور
( )1989م � ��ن إخ� � ��راج� � ��ه ،وت� �ش ��ارك ��ه
ف��ي ال�ك��وري�غ��راف�ي��ا واألداء ال��راق�ص��ة
الفرنسية إم�ي�ل��ي ت��وم��اس منصور.
ف � � ��ي «م � � �ق� � ��ام� � ��ات ب �ي��ت
ال ��رق ��ص» ،ت��دخ��ل غ��رف��ة
ال � � � � � � �ع� � � � � � ��روض ،ف � �ت � �ج ��د
ال� �ن ��اي� �ل ��ون ي� �ت ��دل ��ى م��ن
ال� �س� �ق ��ف م � ��ن ال �ج �ه ��ات
األرب � � ��ع ،خ��ال �ق��ًا م�ك�ع�ب��ًا
ب�ل��اس � �ت � �ي � �ك � �ي� ��ًا ي � �ح� ��دد
مساحة العرض داخله،
وي�ف�ص��ل ب�ح�ي�ط��ه ال ��راب ��ع ال��راق�ص�ين
ع��ن ال�ج�م�ه��ور .داخ ��ل امل�ك�ع��ب ،وإل��ى
ال� �ي� �م�ي�ن ،ت �ج ��د ت� ��وم� ��اس وش� �ح ��رور
واقفني ،عاريني إال من ثياب داخلية

سينوغرافيا بسيطة
ورؤيا كوريغرافية
تلعب على العنف

س� � � � ��وداء« .ال� � ��دن� � ��س» ال � ��راق � ��ص أت ��ى
م �ح �م��وم��ًا ب �ج �س �م��ان �ي��ة وش �ه��وان �ي��ة
عالية .رؤي��ا كوريغرافية تلعب على
العنف ،لكن هذا التفصيل الزائد جاء
ليلجم الرؤيا الكوريغرافية التي لم
تذهب إلى نهاياتها.
«م� ��وت ص �غ �ي��ر» ع �ب��ارة ت �ن��اه��ت إل��ى
ال��راق�ص�ين وال�ج�م�ه��ور عبر تسجيل
آت لصوت ام��رأة تندب م��وت ابنها.
ٍ
ث ��م ي �ت �م��اي�ل�ان خ �ف��اف��ًا إل� ��ى أن ت �ب��دأ
الحركة األولى« .إيقاع لطم الصدور
وول � � ��والت أخ ��وات ��ي ف� ��وق ج�ث�م��ان��ي،
أصبحت تشعل رغبتي في الرقص».
يرقص الجسدان على ندبيات العزاء،
ثم على الصمت حتى نهاية العرض.
ّ
يتالطمان ،ويتكئان على بعضهما
ب �ع �ض��ًا ،إل � ��ى أن ي �ت �ح��ول ال �ت�لام��س

ب�ي�ن ال �ج �س��دي��ن إل� ��ى ح��رك��ة ع�ن�ي�ف��ة.
ي � �ب� ��دآن ب� �ض ��رب ب �ع �ض �ه �م��ا ب �ع �ض��ًا،
ضرب يخيل لنا بأنه ٌ
جزء من خدعة
كوريغرافية ،لكنه شيئًا فشيئًا يزداد
عنفًا .هو ّ
يشدها من شعرها ،وهي
تصفعه إلى أن يقع شحرور ،ويضم
ج�س��ده بشكل ج�ن�ين ،وخلفه إميلي
واقفة ترفسه بشكل متواصل...
«ال �ج �س��د امل �ل �ق��ى ف ��وق ��ي ب ��إف ��رازات ��ه،
ب� �ب ��رودت ��ه ،ب �ق��رف��ه ،ي� �ح ��اول إغ��وائ��ي
وإث��ارة شهوتي .أجسادنا ملتصقة
ف ��ي وض �ع �ي��ات ح�م�ي�م�ي��ة م �ن��اس �ب��ة،
أص� � �ب� � �ح� � �ن � ��ا ن� � �ع� � �ي � ��ش ف � � � ��ي ن � �ش� ��وة
م�س�ت��دام��ة» .إن��ه امل�ش�ه��د األع �ن��ف في
ال � �ع� ��رض ،ل �ك �ن��ه األق � � ��وى ف ��ي ك ��ل م��ا
يقترحه .وك��ل م��ا أت��ى ب�ع��ده ل��م يكن
إال تلوينًا ضعيفًا للطرح األساسي

ال��ذي ل��م يكتمل بسبب خيار خطفه
واالن� �ت� �ق ��ال إل� ��ى م �ش��اه��د أخ� � ��رى ،لم
تضف شيئًا« .تنهدات أبي وأصوات
كتمه للبكاء ،تشعرني بأنه يمارس
ال� � � �ع � � ��ادة ال � �س � ��ري � ��ة أم� � � � ��ام ص� ��ورت� ��ي
الصفراء».
ّ
من الواضح أن لعلي شحرور طرحًا
جريئًا وأس�ل��وب��ًا خاصًا ب��دأ يتبلور
ف��ي ع��رض��ه ال �ث��ان��ي ه ��ذا ب �ع��د «ع�ل��ى
ال�ش�ف��اه ث �ل��ج» ال �ع��ام امل��اض��ي ،لكننا
ن �ت��وق��ف ع �ن��د خ �ي��ار امل �خ��رج ال �ش��اب
ب��ال �ل �ع��ب ع �ل ��ى م ��واض� �ي ��ع ح �س��اس��ة
ودق �ي �ق��ة م�ث��ل ال��رق��ص ع�ل��ى أن��اش�ي��د
دينية ،واللجوء إلى العنف الجسدي
وال � �ن � �ف � �س� ��ي ف� � ��ي ال � �ك� ��وري � �غ� ��راف � �ي� ��ا،
واالعتماد على سينوغرافيا بسيطة
تقدم جسد الراقص عاريًا مفضوحًا.

ورغ ��م أه�م�ي�ت�ه��ا ،ت�ب�ق��ى ال �ط��روح��ات
ال �ف �ن �ي��ة وال �ف �ك ��ري ��ة ف ��ي ال �ع �م��ل غ�ي��ر
ُ
متبلورة ،تكاد تفرغ من معناها.
ه��ل ي �ع��ود ذل ��ك إل ��ى ح��اج��ة ال�ت�ف��ري��غ
ال� �ت ��ي ت �ت �س��م ب �ه��ا أع � �م ��ال ال �ف �ن��ان�ين
األولى؟ أم أن االندفاع لتقديم عرض
جديد في فترة سريعة نسبيًاّ ،أدى
دورًا سلبيًا ف��ي منع امل�خ��رج الشاب
من اتخاذ املسافة الكافية من عمله؟
روي...
DANAS - Mawt Saghir, First
 8:30 :Movementمساء الجمعة والسبت
 16و 17آذار (م� ��ارس) ـ�ـ�ـ «م �ق��ام��ات بيت
ال��رق��ص» (الحمرا ـ ب�ي��روت) ـ لالستعالم:
01/343834

