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لها مع شقيقها املرسحي  احرتافية  اول تجربة  بابو لحود  االزياء  خاضت مصممة 
القدير روميو لحود، يف اول عمل قدمه ضمن مهرجانات بعلبك يف اواخر ستينات 
مجهوال  كان  الذي  اللبناين  الفولكلور  ازياء  مع  رحلتها  بدأت  ثم  املايض.  القرن 

بالنسبة اليها، لتصبح بعد سنوات صاحبة الفضل يف احياء هذا الرتاث

للرسم  بحبها  صغرها،  منذ  لحود،  بابو  ك  متسُّ
جعلها اول مصممة ازياء يف لبنان، لكنه حرمها 
خالل  من  رأت  باليه.  راقصة  تكون  ان  من 
تجربتها الغنية يف زمن النهضة الفنية يف لبنان يف 
ستينات القرن املايض وسبعيناته، ان زلفا كميل 
اعطتها  التي  النهضة  هذه  روح  هي  شمعون 
دفعا بتأسيسها مهرجانات بعلبك. عاشت ما بني 
تصميمها ازياء املرسح وفساتني االعراس خليطا 

من السعادة والفراغ  الداخيل.
تحدثت  مراحلها،  بكل  املميزة  التجربة  هذه 

عنها الفنانة لحود يف حوار مع "االمن العام".

■ اي بدايات عشتها مع الرسم، ويف اي عمر 
كان ذلك؟

□ كنت صغرية جدا، لذا ال اذكر تحديدا متى 
هو  جيدا  اذكره  ما  لكن  البداية.  تلك  كانت 
الدراسية.  الحصة  اثناء  يف  الرسم  يف  انشغايل 
االمر الذي ساعدين كثريا عىل استيعاب درويس 
رسم  وبدأت  الهواية  تطورت هذه  الصف.  يف 
تصاميم لفساتني صديقايت ويل شخصيا، اىل ان 
اتخذت هذه املسألة طابعا جديا عند والديت 
بعد اتفاقها مع الخياطة عىل القدوم اىل بيتنا 
ارتداء  بعدها،  من  فبدأت،  تصاميمي.  لتنفيذ 
لكن  املراهقة.  سن  يف  لنفيس  صممتها  ازياء 
املفارقة يف هذا املوضوع متثلت يف عدم تقّبل 
الراهبات املسؤوالت عن مدرستي هواية الرسم 
لدي، فقمن بطردي بعد رسمي احدى الراهبات 

يف لباس البحر.

■ هل ساعدتك العائلة عىل االتجاه نحو الفن؟
كثريا.  ساعدين  الذي  هو  روميو  شقيقي   □
اذ  للفن،  والديت  رغم حب  فعارضوا  اهيل  اما 
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كانت تستمع اىل املوسيقى واالغنيات الغربية 
وتتابع العروض املرسحية برفقتنا. لكن ما شكل 
النشاطات  هو  املجال  هذا  يف  مهام  عنرصا 
الرتفيهية التي كانت تقام يف املدرسة، خصوصا 
البيانو  العزف عىل  بعدما خريت ما بني تعلم 
او رقص الباليه فاخرتت الباليه من شدة حبي 
للرقص. اقولها برصاحة، لو مل يكن حبي للرسم 
كبريا لكنت اليوم راقصة باليه. احببت الرقص 
والحديث  الباليه  انواعه،  بكل  احبه  زلت  وما 

والرشقي.

■ رمبا لهذا السبب وجدت مكانك يف املرسح؟
شقيقي  يتحملها  املسألة  هذه  كال،   □
روميو. عند توقيعه اول عقد عمل مع لجنة 
مهرجانات بعلبك لتقديم مرسحية "الشالل"، 
واتحرض  عمري  من  عرشة  الرابعة  يف  كنت 
روميو  اراده  ما  الربوفيه.  شهادة  المتحانات 
التحديث  يريد تقدميها هو  يف اول مرسحية 
الطلة املرسحية ككل، يف االزياء واالضاءة  يف 
فنية  اعامل  من  يقدم  كان  فام  واالخراج. 
من قبل كان الرتكيز فيها عىل متعة السمع، 
بتقديم االغنيات اللبنانية وااللحان املنسجمة 
اىل  روميو  سعى  الجميلة.  والكلمة  معها 
اضفاء وجه جاميل عىل العمل املرسحي كونه 
متخصصا يف السينوغرافيا، فطلبني للعمل معه 
النه كان مطلعا عىل رسومي. مل اكن، حينها، 
اعرف شيئا عن الفولكلور اللبناين وماذا يعني، 
فاصطحبني اىل قرص بيت الدين واىل متحف 
االزياء اللبنانية التي تعود اىل ايام االمري بشري 
واوالدهام  شمس  االمرية  وزوجته  الشهايب 
والحاشية والعسكر. بعد هذه الجولة اطلعت 
عىل رسوم ملسترشقني ورسامني لبنانيني تعود 

اعاملهم اىل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، 
وذلك من اجل ان استوحي فكرة الزي اللبناين، 
ما هو، وماذا يعني ومباذا هو مرتبط؟ هكذا 
ليس  لكن  لحود،  روميو  مع  العمل  بدأت 
الرسم  اربع يف  باياد  االثنتني فقط، بل  بيدي 
والتطبيق، هو وانا، يف كل  التفاصيل ويف كل 
البدايات، ليصبح  مراحل العمل، خصوصا يف 
كالربوفسور،  هذا  باسلوبه  روميو  شقيقي 
معلام مهام بالنسبة ايل. انذاك، طالبته بتعلم 
الدبكة واالنضامم اىل فرقة الرقص. عىل هذا 
النحو كان دخويل عامل االزياء املرسحية، عامل 
به،  املرتبط  والرتاث  تحديدا،  اللبناين  الزي 
فاحببته ال الزي  فقط، بل الديكور واملوسيقى 

واالغنيات اللبنانية ايضا. 

يف  تخصصت  الناجحة  البداية  هذه  رغم   ■
املجال  هذا  يف  تقولينه  ما  الديكور.  هندسة 
مرتبطة  غري  مهنة  يف  التخصص  اردت  انك 

برجل، ما ردك؟ 
□ ما عنيته بكالمي هذا ان ال تكون مهنتي 
مرتبطة باخي روميو تحديدا، علام ان ذلك 
ال يعني عدم رغبتي يف االرتباط  به مهنيا. 
لكن لو اراد عدم تقديم مرسحية يف كل عام، 
يف اي وضع ساكون، فانا اريد ان اعتاش من 
مهنتي. علام ان مهنة تصميم االزياء مل تكن 
املايض،  القرن  لبنان يف سبعينات  سائدة يف 
امثال  مشهورون  خياطون  هناك  كان  بل 
صالحة ومحيش. لذا، اقول ما اقدمت عليه 
ازياء  مصممة  اول  جعلني  الوقت  ذلك  يف 
يف لبنان، وذلك قبل الحرب بسنوات قليلة. 
القيت اهتامما من املجالت والصحف الجراء 
البعض  مقابالت معي، ما شكل حافزا عند 
خاض  املجال.  هذا  يف  له  مثاال  فاتخذين 
البعض منهم غامر هذه التجربة بالتخصص 
باملوهبة،  باالكتفاء  االخر  والبعض  العلمي، 
مصممي  من  منهم  عدد  وبات  فنجحوا، 

االزياء املعروفني اليوم، يف لبنان والعامل.

يف  دراستك  اثناء  يف  عقبات  واجهتك  هل   ■
فرنسا؟

اىل  سفري  قبل  واجهتها  العقبات  هذه   □
يف  التخصص  اهيل  معارضة  بسبب  فرنسا 
اكون محامية عىل  ان  الرسم، النهم رغبوا يف 
ان يكون الرسم هواية ال اكرث. فكرت يف االمر 
اعمل ما احب والرسم هو حبي.  ان  وقررت 
بسبب  كانت  اهيل  من  االكرب  املعارضة  لكن 
من  عرشة  الثامنة  يف  وانا  باريس  اىل  سفري 
معرضا  اقمت  الوضع  هذا  نتيجة  عمري. 
اىل  تقريبا،  كلها  بيعها  من  فتمكنت  للوحايت 
كتذكار  لوحايت  من  بلوحة  والدي  طالبني  ان 
ال  مادي  مبلغ  عىل  حصلت  به.  يحتفظ 
يستهان به يف ذلك الحني، وابلغت اهيل عزمي 
عىل السفر من دون االستعانة ماديا باحد من 
يكفي  مال  من  املكه  ما  الن  العائلة  افراد 
قبل  ما  لكن  باريس.  يف  دراسية  سنة  لدفع 
السنة االوىل عانيت من ضائقة مادية،  نهاية 
الذي اخرتته ومدوا  فاقتنع اهيل باالختصاص 
يل يد العون، فيام كان شقيقي روميو يقصد 

باريس لالطمئنان عيل.

■ تعاونت مع فنانني كرث منهم االخوان رحباين. 
كيف تصفني تجربتك معهام؟

□ كانت تجربة مختلفة. عملت معهام للمرة 
سبعينات  اواخر  يف  "برتا"  مرسحية  يف  االوىل 
كان  املرسحي  العمل  هذا  يف  املايض.  القرن 
منصور،  وليس  الواجهة  يف  الرحباين  عايص 
واعتقد ان اتفاقا كان بينهام حول هذه املسألة. 
توأما  يكونا  مل  ولو  كالتوأم  رأيتهام  الواقع  يف 
اال معي،  العمل  قاسيا يف  بالفعل. كان عايص 
وهو كانسان من غري املمكن ان ال تحبه. كان 
يف  حتى  جدا  قويا  فنيا  حسا  وميلك  متفهام 
املالبس. عندما كنت اسأله عن اختيار االلوان، 
كان يقرتح عيل الوانا اخرى ال يتامىش بعضها 
مع بعض، فيطلب مني توزيعها بشكل تصبح 
متجانسة، والسبب انه يحبها. علام ان االلوان 
التي كان عايص يحبها مشتقة من لون االرض 
اخيه  تعاونت مع  بعد غياب عايص  والسامء. 
منصور يف "صيف 840" فوجدته اقل قسوة يف 
العمل من اخيه عايص، فعشت تجربة جميلة. 
بعد سنوات تعاونت مع مروان وغدي الرحباين 
تجربتي  يف  الالفت  مرسحية.  اعامل  ثالثة  يف 
مع ابنّي منصور الرحباين، هو ارصار غدي عىل 
بعد  املرسح  اىل  اعادين  بشكل  معهام  العمل 

انقطاع.

■ كيف كانت تجربتك مع فريوز؟
□ فريوز منضبطة جدا عىل املرسح، لكنها ال 
تتقيد باملواعيد. مرحة يف الحياة وخفيفة الظل 
انسانة  تكن  مل  فهي  غالبا،  نراها  وليست كام 
تصاب  كانت  الخشبة  اعتالئها  قبل  حزينة. 
بحاالت من الربد الشديد، فتنزوي وال تتحدث 

اىل احد.

■ تجربتك مع صباح ماذا تقولني عنها؟
تتقيد  اليها.  تعرفت  فنانة  اول  هي  صباح   □
املرسح. يف  لكنها غري منضبطة عىل  باملواعيد 
اول مرسحية قدمتها مع اخي روميو وعنوانها 
بعد  املرسحية  اغنيات  عن  "الشالل"، خرجت 
تصفيق الجمهور لها، فردت عليهم باغنية من 
هذه  تكرارها  بعد  الجديدة.  الخاصة  اغنياتها 
االخطاء قرر روميو تسجيل مرسحياته معها مبا 

فيها االغنيات يك ال تخرج عن النص.

لم اكن اعرف شيئا عن 
الفولكلور حتى عّرفني 

روميو على قصر بيت الدين 

زلفا شمعون روح النهضة 
تأسيسها  الفنية بعد 

بعلبك مهرجانات 

مصممة االزياء الفنانة بابو لحود.

تشاركني  كنت  باريس  يف  دراستك  اثناء  يف   ■
روميو يف اعامله املرسحية، اي اسلوب اتبعته 

يف هذا العمل؟
□ عشت هذه الفرتة يف اواخر سبعينات القرن 
يف  الدائم"  "املرسح  يف  عمله  اثناء  يف  املايض 
فندق فينيسيا. كان يف تلك االثناء يقصدين يف 
فابدأ  مرسحياته،  سيناريو  معه  حامال  باريس 
بوضع الرسوم لكل مرسحية ليتوىل هو تنفيذها.
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■ ما الذي ساهم يف صنع النهضة الفنية ما 
قبل الحرب يف لبنان، واي عامل ساعد فناين تلك 

املرحلة عىل انجازها؟
□ بكل ثقة اقول السيدة زلفا كميل شمعون 
كانت روح هذه النهضة بتأسيسها مهرجانات 
تقدم  كانت  املرحلة  تلك  قبل  ما  بعلبك. 
ضيق.  نطاق  ضمن  الظل  خفيفة  مرسحيات 
لكن بداية النهضة هذه كانت باعطائها دفعا 
لها بالقول عن ان رسالة مهرجانات بعلبك هي 
للمؤلف  الفرصة  باعطاء  اللبناين  الفن  احياء 
واملخرج ومدرب الرقص من اجل ان يبنوا، وليك 
مهرجانات  كانت  االحتفالية  هذه  لهم  نقدم 
بعلبك. عمدت السيدة زلفا اىل تخصيص قسم 
من القرص الجمهوري لخياطات مالبس الفنانني 
املشاركني يف مهرجانات بعلبك. من هنا كانت 
البداية، فاستكملت بالتعاقد مع فنان كبري ما 
اعطى تشجيعا ملجموعة من الفنانني اللبنانيني 

الذين بدأوا يكربون مع اعاملهم يف بعلبك.

■ اي اعامل تشغلك يف الوقت الحارض؟
هذا  مييز  ما  والسهرات.  االعراس  فساتني   □
يف  كان  ان  الزفاف،  حفالت  كرثة  هو  الصيف 

لبنان او يف الخارج.

■ ما بني تصميم فساتني االعراس وازياء املرسح 
اين تجدين نفسك؟

□ يف االثنني معا اكون. يف عميل يف ازياء املرسح 
انفصل كليا عن عاملي االخر، االمر نفسه ينطبق 
عىل عميل يف فساتني االعراس. لكن الالفت يف 
ما اعيشه شخصيا يف كل عامل عىل حدة. عندما 
من  عليه  اعمل  جديدا  عرس  فستان  اصمم 
كل قلبي يف حال ترك املجال يل يك اجن فيه 
واصل اىل السعادة، لكن مبجرد ان يحني موعد 
العرس وتأيت صاحبته الخذ فستانها تنتهي هذه 
السعادة. اما يف املرسح، وتحديدا ليلة االفتتاح، 
يف  املشاركني  عىل  الرعب  من  حاال  فاعيش 
العمل لناحية انتظام االمور معهم، خصوصا ما 
صممته لهم من ازياء، الننا جزء من املجموعة. 
التايل بانهيار عصبي ال اقوى  واصاب يف اليوم 
معه عىل الكالم مع شعور بأن ال يشء لدي يك 
او  عمل  كل  يف  داخليا.  فرغت  وبانني  انجزه 
مجموعة اقدمها بجهد، اشعر انني يف حاجة اىل 

وقت يك اشحن طاقتي من جديد.

رسم فستان مرسحية "برتا".

رسم فستان مرسحية "بنت الجبل".

وفريوز ترتدي الفستان.

وسلوى ترتدي الفستان.

رسم فستان مرسحية "تضلو بخري".

رسم فستان مرسحية "ارض الغجر".

وصباح ترتدي الفستان.

والني لحود ترتدي الفستان.


