
8081
عدد 67 - نيسان 2019عدد 67 - نيسان 2019

موريس موصللي: جمهوري 
في مسرح الطفل ناهز 40 ألف تلميذ 

فنون

قبل عرشين عاما مل يكن املمثل موريس موصليل يعلم شيئا عن مرسح الطفل وماذا ينتظره. بدأ يتعلم مذذاك، وما زال يتعلم حتى 
اليوم من اجل تقديم مرسح هادف لجمهور، بات عدده يناهز 40 الف تلميذ. نجاحه اخافه من الفشل ومن العودة اىل الوراء 

يف بحثه عن معنى ملرسح الطفل، اختار املمثل 
واالهامل  الطفل  حقوق  موصليل  موريس 
كل  طرح  لبنان.  يف  االطفال  منه  يعاين  الذي 
كالحفاظ  اللبناين،  املواطن  تهم  التي  االفكار 
بها  والتمسك  العربية  اللغة  وعىل  البيئة  عىل 
كهويتنا. حرض االطفال عىل الحلم وعىل البقاء 
هو:  واحد  وجع  اال  لديه  يعد  فلم  الوطن،  يف 
الطفل العريب اىل اين؟ سؤال ادخله يف مساءلة 

مع نفسه: وماذا بعد؟
املمثل  يروي  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
موصليل قصته مع مرسح الطفل من البدايات 

حتى اليوم.

نحو  تتجه  جعلتك  معينة  حادثة  من  هل   ■
مرسح الطفل؟

□ يف احد االيام من عام 1999 كنت متجها 
ينتظر  بشاب  التقيت  بريوت،  اىل  بسياريت 
سيارة تقله اىل مكان ما يف العاصمة، فدعوته 
يك اوصله ما دامت طريقنا واحدة. كان هذا 
باالمور  ملام  اسمه  اعرف  مل  الذي  الشخص 
الفنية، ومتابعا لها ومستجداتها حيث بادرين 
مرسحا  قدموا  املمثلني  كل  معاتبا:  بالقول 
هذا  عىل  شيئا  تقدم  مل  اليوم  حتى  وانت 
تعمل  ال  ملاذا  سألني  تنتظر؟  ماذا  املستوى، 
كان  التي  الثقافة  وزارة  الطفل؟  عىل مرسح 
اده  ميشال  الوزير  الحني  ذلك  يف  يرتأسها 
النوع.  هذا  من  مرسح  انشاء  فكرة  تدعم 
فور وصويل اىل بريوت اتصلت مبستشار وزير 
وهو  شمعون،  طوين  الفنان  حينها،  الثقافة، 
صديق يل يك اتحقق من صحة هذه املعلومة 
كأنه  اعرفه  ال  شخص  من  ايل  وصلت  التي 
الرد من  الغاية، فكان  لهذه  ايل  مالك مرسل 
الثقافة  وزارة  دعم  مؤكدا  ايجابا  شمعون 

مرسح الطفل، انذاك، اي قبل 20 عاما.

تقدميها عىل الخشبة، لكن مرشوعه هذا توقف 
اعضاء  ومع  معه  تواصلت  االخرية.  اللحظة  يف 
فرقته الذين ما زالوا يعملون معي منذ 20 عاما، 
بهدف التعاون عىل امليض يف خطويت االوىل نحو 
مرسح الطفل. فكانت مرسحية "الحطاب وملكة 
الغاب" التي وجدت فيها تسلية لالوالد من دون 
يف  ادخلني  الذي  االمر  معنى.  ذات  مضمون 
عاما من   30 امىض  كممثل  نفيس،  مع  مراجعة 
عمره يف عامل الفن، حيث ال يليق يب تقديم اعامل 
"سوسو  او  الغاب"  وملكة  لـ"الحطاب  مشابهة 
مرسحيات  نحو  االتجاه  حينها  قررت  والنملة". 
وقلوبهم،  الناس  عقول  اىل  توصلني  هادفة 

وتعطي السمي مكانة يك يبقى موجودا.

ومرسحك  لنفسك  وضعته  الذي  الهدف  ما   ■
آنذاك؟

املمثل موريس موصليل.

عمل  اول  اعداد  فكرة  لديك  تبلورت  كيف   ■
مرسحي لالطفال؟

كّتاب  عن  بحثا  يل  باصدقاء  بداية،  اتصلت،   □
يف هذا املجال. علمت بوجود كاتب مرسحي يف 
طرابلس لديه قصة مرسحية لالطفال، كان يريد 

دنيز مشنتف
زرع  اليوم  حتى  البداية  منذ  هديف   □
اشياء  وتقديم  االطفال،  قلوب  يف  الخري 
مهمة  امور  نحو  يلتفتون  تجعلهم  لهم 
التي  مثال،  كالبيئة  لبناين،  مواطن  كل  تهم 
اولها،  كان  عنها.  مرسحيات  ثالث  اعددت 
التي  اوالدنا"  مستقبل  "البيئة  مرسحية 
من  الجمهوري  القرص  يف  عليها  كرمت 
حيث  لحود،  اندريه  انذاك،  االوىل  السيدة 
مقارنة  للتوعية  وسيلة  افضل  فيها  رأت 
توزع  التي  املناشري  او  االعالنية  بامللصقات 
هنا  سارسد  الخصوص.  هذا  يف  الناس  عىل 
اثناء بحثي  البدايات، يف  ما حصل معي يف 
للطفل.  اريده  الذي  الهادف  املرسح  عن 
عن  للسؤال  املدارس  احدى  زيارة  يف  كنت 
معهم  مبارش  لقاء  يف  مني  رغبة  التالمذة، 
الطفل  مرسح  يف  ارائهم  معرفة  باب  من 
وما يحبون مشاهدته عىل خشبته، فعلمت 
فخر  "ايام  مرسحية  عىل  تدريبات  يف  انهم 
يف  رحباين  االخوان  قدمها  التي  الدين" 
ستينات القرن املايض. دفعني هذا االمر اىل 
اختاروا  الطفال  ساقدم  مرسح  اي  السؤال، 
يف  لتمثيلها  الدين"  فخر  "ايام  مرسحية 
املدرسة. يف تلك اللحظة قررت االتجاه نحو 
قضايا الطفل وحقوقه، كحقه يف التعلم ويف 
وحقه  الطريق،  عىل  ال  الرسير  عىل  النوم 
القارس،  الشتاء  ايام  بالدفء  االحساس  يف 
البيئة  عىل  للحفاظ  توجيهه  اىل  اضافة 
واللغة العربية التي قدمت مرسحية خاصة 
فيها هي "لغتنا هويتنا". يف مجاالت اخرى، 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  معاناة  طرحت 
مع  التساوي  من  حرمانهم  ناحية  من 
بهم،  خاصة  ارصفة  عىل  التنقل  يف  رفاقهم 
او عرب مصاعد مخصصة لهم، فكان تركيزي 
يف اعاميل املرسحية عىل االهامل الذي يعاين 

منه االطفال يف لبنان. 

■ مرسحك هذا موجه اىل االهل ايضا؟
للكبار  بل  فقط،  للصغار  ليس  هو  طبعا،   □
للمعلمني  املدارس،  ومدراء  لالهل  ايضا. 
اتلقى  انني  علام  به.  معني  فالكل  واملعلامت، 
مالحظات من بعض املعلامت عىل تفاصيل يف 
معينة  اخطاء  اىل  لتنبيهي  املرسحية  نصويص 

ذكرتها يف العمل.

اذا  النص  يف  اعدل  كنت  ال؟ حيث  ام  االطفال 
بهذه  فكانوا  اوالدي،  اصاب  امللل  بأن  شعرت 
ايضا  االول  واختباري  االول  الخطوة، جمهوري 

لنجاح مرسحيايت.

ومباذا  شخصيا،  الطفل  مرسح  اعطاك  ماذا   ■
يف  قدمتها  التي  الفنون  من  غريه  عن  يختلف 

مسريتك؟
□ سعاديت معه ال توصف. اجمل ما املكه من 
ومدراء  الطيبني  القرى  باهايل  لقايئ  هو  مشاعر 
ومديرات املدارس، باملعلمني واملعلامت، خصوصا 
بالذكر  اخص  هنا  كثب.  عن  اليهم  تعريف  بعد 
يعانون  الذين  الرسمية  املدارس  يف  املسؤولني 
تثقيفهم، عرب  اجل  ويتعبون عىل تالمذتهم من 
متاما  املرسحية  االعامل  مواكبة  عىل  تشجيعهم 
بني  ما  االختالف  عن  اما  دروسهم.  كمواكبتهم 
مرسح الطفل والفنون االخرى فالفارق كبري جدا، 
كل  من  صعوبة  واكرث  اكرب  فيه  املسؤولية  الن 
النواحي، خصوصا يف ما يتعلق بالنص املرسحي 
الذي ال تتامىش بعض مفرداته مع ذهنيات ابناء 
انتقاء  عىل  احرص  لذا،  اللبنانية.  القرى  بعض 
الكلامت، وعىل كيفية توجيه الرسائل من خالل 

هذا املرسح، ألن املسؤولية صعبة.

اىل  موجه  اعداد مرسح  تكمن صعوبة  اين   ■
الطفل؟

□ يف البدايات، حني قررت التوجه نحو مرسح 
ساتجه،  اين  واىل  طريقي  اعلم  اكن  مل  الطفل 
اتعلم  وانا  عاما  عرشون  ينتظرين؟  وماذا 
هذا  مع  الخطأ  اليوم.  حتى  اتعلم  زلت  وما 
خوف  يف  معه  اشعر  فانا  ممنوع،  الجمهور 
دائم، خوف من الفشل ومن العودة اىل الوراء. 
يزيد  ما  كبرية وهذا  يحملني مسؤولية  النجاح 
عمل  كل  يف  هلعي  من  اقل  مل  ان  خويف،  من 
يف  كبري  طموحي  صحيح،  تحضريه.  اىل  اسعى 
مل  بانني  معه  واشعر  ينتهي،  وال  املجال  هذا 
استطيع  ما  او  تحقيقه،  عيل  ما  ربع  احقق 
املجال. جمهوري وصل عدده  تحقيقه يف هذا 
لهم  ساقدم  فامذا  تلميذ،  الف   40 نحو  اىل 
ما  تعنيهم  التي  االفكار  كل  طرحت  مستقبال؟ 
اين؟  اىل  العريب  الطفل  هو  واحدا  وجعا  عدا 
الذي  الطفل  هذا  حيال  كبريا  وجعا  اعيش  انا 

يختبىء الكبار وراءه. 

الخطأ مع جمهور
مسرح الطفل ممنوع

لدي االن وجع واحد: 
الطفل العربي الى اين؟

اىل  اعاملك  لتقديم  الجوال  املرسح  اخرتت   ■
الذي  املرسح  هذا  ميتاز  مباذا  لبنان.  اطفال 
ستينات  يف  اللبنانيني  املمثلني  بعض  اختاره 

القرن املايض؟
تجربة  بدايايت  يف  خضت  منهم.  واحد  انا   □
مع  الجوال  املرسح  خالل  من  مميزة  فنية 
زغيب  هرني  والشاعر  عقيقي  فيليب  املمثل 
"الفرصة".  يف مرسحية  املرسحي  للنص  ككاتب 
اهمية هذا النوع من املسارح هو يف الذهاب 
اىل  منطقة  من  نتنقل  قراهم،  يف  الناس  اىل 
يف  كبرية،  او  صغرية  مسارح،  لنشّيد  منطقة 
ميلء  عمل  مدارسها.  يف  او  القرى  ساحات 
ال  الن  وتقديرهم  الناس  محبة  يكسبنا  باملتعة 
لحضور  بريوت  اىل  املجيء  عىل  لديهم  قدرة 
يف  به  اقوم  ما  اهمية  لالطفال.  عرض مرسحي 
من  فيه  العمل  يف  هو  حاليا  الجوال  املرسح 

رضبة املسامر حتى االخراج.

■ اىل اي مناطق وصل مرسحك الجوال؟
استثناء.  دون  من  اللبنانية  املناطق  كل  اىل   □
كبري  عىل مرسح  عميل  اقدم  مثال،  الجنوب  يف 
يف صيدا، فيقصده ابناء النبطية وصور وجزين 
مثال،  الشامل  يف  والدامور.  صيدا  رشق  وقرى 
كل  يقصدها  التي  طرابلس  يف  اقدم مرسحيايت 
اطفال الشامل من عكار وشكا واقىص الشامل 
ايضا. يف زحلة لوحدها يجتمع 2000 تلميذ من 

املناطق املجاورة لها يف كل مرسحية اقدمها.

■ كم يبلغ عدد جمهورك؟
□ نحو 40 الف تلميذ. يف كل عرض مرسحي ال 

يقل عدد الحضور عن 500 تلميذ.

■ اي اعامر يستقبلها مرسحك؟
اعامرهم  ترتاوح  الطفال  مخصص  مرسحي   □

بني 3 سنوات و12 سنة.

مرسحك،  يف  االطفال  اليه  انجذب  الذي  ما   ■
وماذا احبوا فيه؟

ورقص  اللبناين  والفولكلور  القصة  جذبتهم   □
الذين كنت  اوالدي  الدبكة. هذا ما ملسته من 
اصطحبهم معي اىل الربوفات، حرصا مني عىل 
فعلهم  ردود  او  العفوية  انطباعاتهم  معرفة 
سيحبها  هل  اقدمها.  جديدة  مرسحية  عىل 
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■ اي عمل مرسحي تقدمه االن اىل اطفال 
لبنان؟

الطفل  "حق  هي  السنة  هذه  مرسحيتي   □
واملنية  عاليه  يف  عرضها  بدأت  التي  حقي" 
وطرابلس وزحلة، عىل ان اكمل مرسحي الجوال 

هذا يف كل املناطق اللبنانية هذه السنة.

■ هل ما زالت وزارة الثقافة داعمة ملرسحك؟
وزارة  من  مدعوما  يعد  مل  الطفل  مرسح   □
يقدم  ما  كل  السياحة.  وزارة  من  وال  الثقافة، 
الثقافة كدعم لهذا املرسح،  ايّل االن من وزارة 
وتصل  لرية  مليون  قيمته  تتعدى  ال  مبلغ  هو 
احيانا اىل مليون ونصف مليون لرية، يف مقابل 
تقديم مرسحية واحدة يف السنة، علام ان هذا 
املبلغ ال يكفي الجرة التنقل بالباص اىل احدى 
فهو  السياحة  وزارة  لدى  الجديد  اما  القرى. 
دعم الجمعيات ال االفراد، يف وقت كان دعمها 

ملرسح الطفل يف السابق كبريا ويصل اىل تقديم 
خمس مرسحيات يف السنة.

يرضيك  يك  الطفل  مرسح  يحتاج  ماذا  اىل   ■
ذاتيا ويدفع الخوف عنك؟

الرىض  هذا  اىل  الوصول  جدا  الصعب  من   □
خويف  من  للتخلص  لدي  مجال  وال  الداخيل، 
بثقة  مرتبط  النه  احققه،  نجاح  لكل  املرافق 
تخيفني،  الكبرية  املسؤولية  هذه  يب.  الناس 

خصوصا لدى سؤايل ماذا بعد؟
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