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مسرح

إسطنبولي: نحن محكومون دائمًا باالمل 
متمسكون بالحب من أجل فرح الناس

قد ينجح الفن احيانا يف ما تعجز السياسة عن القيام به. وبازاء حالة االنقسام والترشذم والعوز التي يعاين منها معظم 
الفنانني الذين يعملون جاهدين من خالل  قدراتهم املتواضعة عىل اعادة  اللبنانيني، نشهد محاوالت حثيثة لعدد من 

وصل ما انقطع بني ابناء الوطن الواحد، واعادة رسم البهجة عىل وجوههم 

بعد مدينة صور جاء دور طرابلس، حيث بادرت 
جمعية تريو للفنون ومرسح اسطنبويل اىل تأهيل 
اىل مرسح  تحويلها  بهدف  فيها،  "امبري"  سينام 
تنظم  حرة،  ثقافية  منصة  يشكل  لبناين  وطني 
فنية،  وعروض  ومهرجانات  تدريبية  ورش  فيها 
وتضم مكتبة عامة ومقهى فنيا. وكانت الجمعية 
خاضت تجربة اعادة تأهيل دور السينام املقفلة، 
وافتتاحها يف جنوب لبنان وتحويلها اىل مساحات 

ثقافية مستقلة ومجانية.
الوطني  املرسح  مؤسس  التقت  العام"  "االمن 
اللبناين املمثل واملخرج قاسم اسطنبويل، الذي 
تحدث عن هذه الحركة الثقافية املميزة السيام 
بأمر  القيام  "اردنا  الراهنة:  الظروف  ظل  يف 
يشبهنا بعفويته وفطريته وقد نجحنا يف ذلك. 
منها كرس  الدوافع وراء ذلك كثرية ومتعددة، 
مركزية النشاط الثقايف واملرسحي يف العاصمة 
مدار  عىل  الثقافية  الحركات  حرص  تم  بعدما 
السنوات املاضية فيها. وصولنا اىل طرابلس اليوم 
خري دليل عىل ذلك بعدما همش التوازن الثقايف 
بشكل ممنهج. ملسنا هذا االمر وعانينا منه كثريا 
كخريجي معهد الفنون، وهذه املبادرة جاءت 
بعد دراسة معمقة وتجربة قادتني اىل مختلف 
الشخيص  ان حلمي  العامل. كذلك ملست  دول 
هو حلم يراود ايضا عددا كبريا من ابناء مدينتي، 
مام شجعني عىل امليض يف هذا العمل واملبارشة 
يف اعادة تأهيل دور السينام ومن ثم تأسيس 
التي تضم مجموعة من  للفنون  تريو  جمعية 
الشباب املتطوعني من لبنان وسوريا وفلسطني، 
املنطقة  يف  ثقافية  حركة  اول  معا  فاطلقنا 
الجنوب هو  تاريخ  واول مهرجان مرسحي يف 
مهرجان صور املرسحي والسيناميئ الذي شارك 
اتوا  دولة   12 من  واجانب  عرب  فنانون  فيه 
اىل لبنان عىل نفقتهم الخاصة. وقد شكل هذا 
الحدث ظاهرة استثنائية تركت انطباعا ايجابيا 

الحركات الثقافية واالعامل الفنية غالبا ما يؤدي 
ما  وهذا  السيايس  املستوى  عىل  تغيريات  اىل 

يخشاه الحكام.

■ كيف كان تعاطي الرقابة مع اعاملكم؟
□ مل نواجه اي مشكلة معها سواء بالنسبة اىل 
استضفناهم،  الذين  الفنانني  اعامل  او  اعاملنا 
فكل ما نكتبه ونقوله ونفعله نقوم به بحرية 
مطلقة، اذ ال نفع ألي عمل فني ما مل يكن حرا. 

املرسحي  لبنان  مهرجان  من  الثالثة  الدورة   ■
اىل  صور  من  تحية  كانت  للحكوايت  الدويل 

طرابلس، فام الذي تقوله هذه التحية؟

اقامه  ما  كرس  تجربتنا  خالل  من  اردنا   □
بني  وحواجز  وهمي  جدار  من  السياسيون 
ما  يف  التضامن  عىل  اهلها  وتشجيع  املناطق، 
بينهم ألن الواقع هو نفسه وكذلك الجوع والفقر 
واملعاناة. نحن نعيش يف وطن واحد تجمعنا فيه 
لغة انسانية واحدة، والتالقي رضوري واسايس يف 

هذه املرحلة.

■ اين محطتكم التالية؟
يف  "امبري"  سينام  تأهيل  عىل  حاليا  نعمل   □
نتمكن  وطني  مرسح  اىل  وتحويلها  طرابلس 
الثقافية  املنصات  الربط بني مختلف  عربه من 
واالنشطة واالعامل واملهرجانات، وهذا تحديدا 

العربية  والفنون  الثقافة  عليه شبكة  تعمل  ما 
وهدفها   ،2020 عام  اسسناها  التي  )اكان( 
الثقافية  املؤسسات  بني  والتعاون  التشبيك 
واالفراد عىل مستوى العامل. فالتالقي بني االماكن 
علينا  تحتم  رضورة  بات  والجمهور  والفنانني 
االنتقال برسالتنا من مكان اىل آخر للبحث دامئا 

عن جمهور جديد.

■ كيف يتفاعل اهل طرابلس مع مبادرتكم؟
□ طرابلس مدينة عظيمة  اقيمت فيها اول دار 
للسينام يف لبنان حتى باتت تضم اكرث من 35 
املناطق  مختلف  بني  االعىل  الرقم   وهو  دارا، 
اللبنانية، وفيها تأسس ايضا اول معهد لتدريب 
املدينة،  هذه  عظمة  عىل  يدل  هذا   الفنون. 
وكل ما هو عكس ذلك ال ميت اليها بصلة. فهي 
واناسها  والفنون،  للثقافة  عاصمة  كانت  لطاملا 
طيبون يحبون الفرح والفن والجامل. من خالل 
قدراتنا املتواضعة نسعى اىل اعادة بارقة االمل 
الهلها ولشبابها عىل وجه الخصوص، ألن الخوف 
هؤالء  يفقد  عندما  يبدأ  الوطن  عىل  الحقيقي 
االمل يف تحقيق احالمهم. نحن نعمل عىل هذا 
املرشوع بحب وشغف واميان وليس باملال فقط. 

انطونيو  املتحدة  العام لالمم  االمني  التقيت   ■
حّملته  التي  الرسالة  هي  ما  اخريا،   غوترييس 

اياها؟
□ لبنان اليوم يف امس الحاجة اىل دعم اصدقائه 
التي  املتتالية  االزمات  تجاوز  من  يتمكن  ليك 
التي  االقتصادية  الضائقة  بخاصة  به،  تعصف 
جعلت الهجرة والسفر حلام يراود جيال باكمله. 
رضورة  وعىل  االمر،  هذا  اهمية  عىل  شددت 
خلق فرص عمل امامهم العطائهم امال جديدا 
يف وطنهم ليك يبقوا يف ارضهم . كام تطرقنا اىل 
وتطويرها  املجتمعات  بناء  يف  التعليم  اهمية 
التغيري  احداث  يف  والفنون  الثقافة  دور  واىل 
االجتامعي، وقد رحب السيد غوتريس بتجربتنا 
الكبري  تقديره  منه  وملسنا  للمناطق  العابرة 
باالمل  دامئا  محكومون  اننا  والفنون.  للثقافة 
ومتمسكون بالحب من اجل فرح الناس. نحن 
يف مخاض عىل امل ان ينهض الوطن من جديد، 
وشباب لبنان هم الذين سيحدثون التغيري فمن 

دونهم لن يتحقق التغيري. 

كبري.  بشكل  معها  تفاعلوا  الذين  الناس  لدى 
اقفلت  ان  اىل  النشاطات  تنظيم  يف  استمررنا 
مالكوها  بعدما رفض  ابوابها  "الحمراء"  سينام 
تجديد العقد معنا عىل الرغم من كل الجهد 
الذي بذلناه، فانتقلنا اىل النبطية حيث بارشنا 
نفسها  التجربة  كررنا  "ستارز".  سينام  تأهيل 
وطورناها، فاسسنا مهرجانات يف النبطية وصور 
اقفلت  االسف،  ويا  لكن  طرابلس.  اىل  وصوال 
تزال  وال  عينها  لالسباب  قرسيا  السينام  هذه 

مقفلة حتى اليوم.

■ كيف كانت بدايات مرسح اسطنبويل؟
 2008 عام  اسطنبويل  فرقة مرسح  تأسست   □
من خالل تنظيم عروض مرسحية يف مدينة صور 
كانت تقدم  يف باحاتها الخارجية او يف شوارعها. 
عربية  دول  تنظمها  مهرجانات  يف  شاركنا  ثم 
واملغرب  والجزائر  والتشييل  كاسبانيا  واجنبية، 
لغاية عام 2014، عندها متكنا من افتتاح مرسح 
"مرسح  اسم  عليه  اطلقنا  صور  يف  متواضع 
الغرفة" نظمنا فيه عروضا صغرية وورش عمل 
تدريبية للمرسح والرقص واملوسيقى وغريها من 
السينام  دور  تأهيل  مبادرة  اطلقنا  ثم  الفنون. 
يف املنطقة لتحويلها اىل منصات ثقافية مستقلة  

تستضيف اعامال فنية لها عالقة بالواقع.

■ ما هي العنارص التي تألفت منها نواة هذا 
املرسح؟

من  اصدقاء  مجموعة  مع  كانت  االنطالقة   □
الجامعة  يف  الجميلة  الفنون  معهد  خريجي 
اّنا  االسبانية  املخرجة  من  بدعم  اللبنانية، 
سيلفريو الفريس التي واكبت عملنا منذ بدايته، 
االسبانية  باللغة  اعامل  تأليف  يف  ساعدتنا  كام 
شكلت نقطة انطالق العامل الفرقة نحو اوروبا 

ومشاركتها يف مهرجانات دولية.

■ ما هو الهدف من هذه املبادرة؟
وفطريته  بعفويته  يشبهنا  بأمر  القيام  اردنا   □
وقد نجحنا يف ذلك. ال شك يف ان الدوافع عديدة، 
منها كرس مركزية النشاط الثقايف واملرسحي يف 
العاصمة بعدما حرصت الحركات الثقافية عىل 
اىل  وصولنا  وما  بها،  املاضية  السنوات  مدار 
طرابلس اال خري دليل عىل ذلك، بعدما همش 

التوازن الثقايف بشكل ممنهج. 

■ ملاذا حصل ذلك؟
□ السؤال هو َمن املستفيد من اقفال سينام او 
مركز ثقايف؟ ال اعرف السبب وراء ذلك طاملا ان 
املرسح كان مجانيا ويعود بالفائدة عىل املدينة 
واهلها يف ضوء ما احدثه من تغيريات اجتامعية. 
لكن ما جرى مل يثننا عن متابعة عملنا، فاعدنا 
تأهيل سينام ريفويل وحولناها اىل مرسح وطني 
بكل  واملرسحية  الفنية  االعامل  يعرض  مجاين 
حرية وانفتاح، مام شكل حافزا لفنانني من 43 
دولة لعرض اعاملهم عىل خشبته، كام استضاف 
متنوعة  وثقافية  فنية  نشاطات  املرسح  هذا 

كالرقص املعارص والحكوايت وغريهام.  

■ اطلقت ما عرف بالسينام يف وجه الفساد، يف 
اي اطار تضع هذه املبادرة؟

□ عىل العمل املرسحي او السيناميئ ان يحايك 
ومعاناة  الشارع  نبض  ويواكب  الناس  وجع 
املواطن، وقد جاءت هذه املبادرة ملواكبة الحراك 

املوجود يف مجتمعنا اليوم وما اكرث الفساد فيه.

■ تحدثت عن الرقص من اجل التغيري، عن اي 
تغيري تحديدا؟

مينحنا  فهو  التغيري،  يواكب  ان  الفن  عىل   □
نضجا ووعيا كبريين ويساعدنا يف عملية تقبلنا 
لالخر وفهمه. ان التغيري االجتامعي الذي تحدثه 

مؤسس املرسح الوطني املمثل واملخرج قاسم اسطنبويل.  

تسلم جائزة االنجاز بني الثقافات للعام 2021


