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مسرح
جورج خّباز: في لبنان اليوم أزمة تعبير

على الشباب أن يحّولوا الصعوبات مصدر قّوة
املقال

ال نفيش رسا اذا قلنا ان املرسح اللبناين اليوم مير بأزمة وجودية مل يشهدها منذ 
يعيشون  ومنتجني  وممثلني  مؤلفني  من  املرسحيني  وان    ،1847 عام   تأسيسه 
امل عميقة تزداد يوما بعد يوم، سببها تعليق االمال عىل  معاناة كبرية وخيبة 
وعود مل تنفذ ودعم مل يأت واهتامم من الجهات املعنية مل ير النور يوما، وعىل 
حاجة ملحة اىل تغيري اسلوب التعاطي والتفكري حيال السياسة الثقافية والفنية 

العامة يف لبنان، التي يجمع املرسح بني كل فئاتها.
املرسح  وابنائه.  البلد  اوضاع  جدا  دقيق  بشكل  يعكس  اليوم  املرسح  واقع 
مأزوم ويواجه تحديات وجودية، وكذلك لبنان واللبنانيني. االعامل املرسحية 
اب  بـ"ستاند  يعرف  بات  مبا  عنها  االستعاضة  تم  وقد  غائبة،  الجدية  الفنية 
او  سياسية  مواضيع  فيه  يتناول  واحد  شخص  غالبا  يقدمه  الذي  كوميدي" 
لغاية  كانت  وعبارات  الفاظ  عليه  تطغى  ما  غالبا  بقالب  ساخرة،  اجتامعية 
غادره  الذي  املرسح  هذا  العريق.  اللبناين  املرسح  خشبات  عن  غريبة  اليوم 
ابرز نجومه متوجهني اىل االعامل  السينامئية او التلفزيونية التي ال تزال تلقى 
اهتامما من املنتجني واملشاهدين عىل حد سواء، خصوصا وان كلفة مشاهدتها 
تناسب مختلف فئات املجتمع، فضال عن سهولة الوصول اليها بعد عرضها عىل 
املنصات االلكرتونية الرقمية كشاهد ونتفليكس وOSN وغريها، التي اصبحت 

واسعة االنتشار يف ايامنا هذه.
حزين هذا اللبنان الذي مل يعد ابناؤه قادرين عىل انتاج عمل فني واحد بعدما 
كانت اعاملهم تجوب العامل وتتصدر العناوين الثقافية. حزين هذا اللبنان الذي 
بناء مرسح وطني واحد. حزين هذا  اليوم من  لغاية  مل يتمكن منذ االستقالل 
اولوياتهم يوما، بل  الثقايف يف سلم  امللف  الذي مل يضع املسؤولون فيه  اللبنان 
لطاملا نظروا اليه عىل انه نوع من انواع الرتف ميكن االستغناء عنه. حزين هذا 
الدول  يف  املرسحية  الحركات  تطور  عىل  شاهد  مجرد  اىل  تحول  الذي  اللبنان 
املحيطة به وهو واقف اخرس ابكم ينظر اىل انهيار الخشبة التي  لطاملا ساهمت 
يف اعالء شأنه وموقعه الثقايف والفني يف كل دول العامل. حزين هذا اللبنان الذي 
تحولت مساحته كلها اىل "مرسح كبري يعاين من سوء توزيع لالدوار" باستعادة 

لعبارة وصف فيها الشاعر والكاتب املرسحي اوسكار وايلد واقع العامل. 
العام ويصبح  الرأي  اعتاد ان يحرك  الذي كان قد  اللبناين  الفنان  وحزين اصبح 
حديث الساعة ملجرد اعتالئه خشبة املرسح. حزين هذا الفنان، فهو بعدما كان 
اىل وضع  نفسه مضطرا  وجد  املرسح،  طليقا عىل خشبة  حرا  كالعصفور  يتنقل 
نفسه يف اطار التلفزيون او السينام حيث ال تفاعل وال تواصل وال جرأة وال ابتكار. 
يرصفها  ان  من  يتمكن  لن  بعطاءات  عمره  افنى  بعدما  حزينا  يكون  ال  وكيف 

مجتمعة عىل باب مستشفى او مدرسة.
مرآة املجتمع مكسورة مشوهة، ومل يعد ممكنا التغايض عن ما وصلت اليه. لذا، عىل 
كل مؤمن برسالة املرسح ودوره يف الحياة الثقافية واالجتامعية وحتى السياسية،  
املبادرة اىل كرس جدار الصمت بقوة الثقافة والفن واالبداع، والتعبري بصوت عال 

عن رفضه لواقعنا السيايس واالقتصادي واالجتامعي الجامد واملتآكل.

خشبة الفرح... حزينة

راغدة صافي

يحتفل العامل يف 27 اذار يف كل عام باليوم العاملي للمرسح يف مبادرة اطلقتها الهيئة الدولية للمرسح عام 1962، وهو تاريخ 
اطالق موسم "مرسح االمم" يف باريس. الهدف هو الرتويج لهذا الفن ونرش املعرفة بازاء قيمته الثقافية واملجتمعية يف حياة 

الشعوب والرتويج له حتی یدرك صناع القرار قیمة ھذه النامذج الفنية 

االحتفال بهذه املناسبة يف لبنان الذي كان مهدا 
فاالضواء  جدا.  خجوال  جاء  املنطقة  يف  للمرسح 
املطفأة عىل امتداد مساحة الوطن، انطفأت ايضا 
فوق خشبة مسارحه التي هجرتها العروض بعدما 
منع  يف  مسؤوليتها  تحمل  عن  الدولة  تخاذلت 
انهيار صناعة املرسح، كام ادت االزمات املتالحقة 
التي نشهدها اىل غياب اي دعم او متويل له، وتاليا 

غياب كبار نجوم هذا الفن الراقي. 
وهل  لبنان  يف  اليوم  املرسح  حال  هي  فام 
االسئلة  هذه  مهددان؟  واستمراريته  وجوده 
الفنان جورج  العام" اىل  وغريها حملتها "االمن 
خباز صاحب الخربة الطويلة يف العمل املرسحي 

منذ اكرث من 25 عاما.

لها  يتعرض  التي  االزمة  خطورة  مدى  ما   ■
املرسح اللبناين اليوم؟

□ لطاملا كان املرسح اللبناين موجودا وهو سيبقى 
بالتأكيد. اسباب غيابه املوقت حاليا، تتوزع بني 
جائحة كورونا التي فرضت اغالقا قرسيا عىل كل 
القطاعات، وبني االوضاع االقتصادية الصعبة التي 
منر فيها، وقد ارخت بظاللها عىل هذا الفن. لكن 
االزمة الحقيقية هي ازمة تعبري، فاملنطق يقول 
اذا  نعرب عن واقع معني  ان  بأنه ال ميكننا نحن 
كان هو يعرب عن نفسه بهذا الوضوح، الننا اذا 
فعلنا ذلك سنبدو صغارا جدا امام هول االحداث، 
ويف حال قررنا الحديث ال ميكن اال ان نعرب عن 
هذا الواقع ليك ال نبدو كمخلوقات آتية لتوه من 
الفضاء الخارجي. لقد اوجد هذا النزاع الداخيل 
ان وجودها يجب  اال  ابينا،  ام  ازمة تعبري، شئنا 
ان ال  يشكل عائقا لغياب االعامل املرسحية او 

تجميد عجلتها عىل املدى الطويل. 

 ■ اال يفرتض باملرسح ان يضطلع بدور ما يف ظل 
ازمة التعبري هذه؟

□ ليس بالرضورة، فعندما نريد الحديث بصدق 
ووعي ونضج اكرب، علينا ان ننتظر جالء الصورة 
خضم  يف  اليوم  ونحن  املرض،  مرحلة  وتجاوز 
ال  واملرسحيات  التاريخية  االفالم  املرحلة.  هذه 
تكتب اال بعد مرور عرشات السنني عىل انتهاء 
االحداث الكربى، فتكون بذلك اعامال مبنية عىل 

الوعي واالدراك.

الفنان جورج خباز.

العودة الى املسرح 
باتت قريبة

عن  سنوات   10 بعد  املرسح  سيكتب  ماذا   ■
املرحلة التي نعيشها اليوم؟

□  بعد 10 سنوات سيلوم  املرسح الناس، مثلام 
يلوم اليوم الطبقة السياسية.

■ هل تركت املرسح ام انك متغيب عنه لفرتة 
زمنية محددة؟

 □ امر حاليا يف فرتة ترو وانتظار، واجتاز مرحلة 
تحضري وشوق يكرب فيها معنى اللقاء. اقولها بكل 
رصاحة، انا مبتعد حاليا عن املرسح الين ال اقبل 
وارفض  الناس  لكل  متاحا  مرسحي  يكون  ان  اال 
ان يحرم منه اي كان. وجود الطبقة امليسورة يف 
البناء  ليس  املرسح  لكن  يفرحني،  امر  مرسحي 
هذه الطبقة فحسب بل هو حق لكل الناس، وانا 
االن غري قادر عىل وضع تعرفة تكون مناسبة لكل 

فئات املجتمع. 

■ متى ستستأنف اعاملك املرسحية؟
خالل  توضحت  قد  االمور  تكون  ان  يف  آمل   □
االقتصادية  االوضاع  تشهد  وان  االن،  من  عام 
عمل  اطالق  من  ميكننا  مبا  االنفراجات  بعض 
جرت  كام  اشهر  سبعة  او  ستة  يستمر  جديد 
ان  بد من  االمر، ال  نهاية  السابق. يف  العادة يف 
ترسو االزمة االقتصادية يف مكان ما، وان تنطلق 
العجلة االقتصادية من جديد،  فاالوضاع ال ميكن 

ان تستمر عىل ما هي عليه اليوم.

والنجاح  االبداع  سرنى  اننا  ذلك  يعني  هل   ■
يعتليان املرسح اللبناين من جديد؟

□ انهام ال يزاالن موجودين عىل الرغم من كل 
يظهرا من  ولو مل  والصعوبات. فحتى  املعوقات 
يف  يتجليان  انهام  اال  املرسحية،  االعامل  خالل 
او  كالرسم  االخرى  الفنية  االعامل  من  العديد 
االعامل الدرامية او السينامئية، وخري مثال عىل 
ذلك النجاح الذي لقيه فيلم "اصحاب وال اعز"، 
انتاج لبناين متكن من ان  وهو فيلم درامي من 

يغزو العامل يف فرتة قياسية.

■ ماذا عن الضجة التي اثريت حول ما تضمنه 
دور الفنانة منى زيك يف الفيلم؟

بأنه جريء، لكني ال اعرف  الفيلم  اتهم   □ لقد 
تحديدا ما اذا كان الفيلم جريئا فعال ام اننا نعاين 
من  الفيلم  وضع  مني  طلب  اذا  ازدواجية.  من 
االطالق.  فيه حرفا واحدا عىل  اغري  فلن  جديد، 
يف هذا االطار، اود ان اتوجه اىل الفنانة منى زيك 
تعاونت  بانني  افتخر  كبرية  نجمة  انت  بالقول: 
معك، خصوصا وانك منذ بدأت مسريتك الفنية 
تعملني جاهدة من اجل التغيري، ومن اجل تطوير 
السينام العربية عموما. انت نجمة كبرية ال يشء 

يضعضعك.

انعكاس  انه  او  الفيلم جريئا  ■ هل تعترب هذا 
التلطي  البعض  يحاول  الذي  مجتمعنا  لواقع 

وراءه؟
 □ الفيلم رصيح وليس جريئا. لقد صور الواقع 
وبشكل  بكرثة  موجودة  مناذج  عن  وتحدث 
واضح يف مجتمعنا وخاصة املجتمعات العربية 
التي تعيش ويا لالسف حاال من االزدواجية. كل 

النامذج التي تطرق اليها الفيلم موجودة يف 
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هذه املجتمعات، كنموذج الخيانة، ومنوذج 
الحفاظ  يحاول  الذي  واالب  واالثارة،  املثلية 
تنظر  التي  لزوجها  الوفية  واملرأة  عائلته،  عىل 
اىل الحياة من منطلق االلتزام. وكام تواجدت 
هناك  كانت  كذلك  سيئة،  مناذج  الفيلم  يف 
ازعجني  ما  اكرث  يكون  قد  جيدة.  مناذج  ايضا 
ان  الفيلم،  احداث  دار حول  الذي  الجدال  يف 
حد  اىل  محصورة  كانت  اثريت  التي  الضجة 
بعيد بدور الفنانة منى زيك ووجود الشخصية 
اىل  احد  يتطرق  الفيلم، يف حني  مل  املثلية يف 
موضوع الخيانة سواء خيانة الرجل لزوجته او 
العكس، مام يوحي وكأن الخيانة مسألة مرشعة 
يف مجتمعنا. ملاذا نختبئ دامئا وراء اصبعنا، كام 

نقول يف العامية.

■ ملاذا مر منوذج الخيانة مرور الكرام لدى الرأي 
العام والنقاد؟

 □ الفيلم واضح، وقد فرس نفسه بنفسه وهو ليس 
يف حاجة اىل تفسريات اضافية. كل عمل فني اذا 
مل يرتافق مع جدلية معينة يكون ناقصا، فالعمل 
املشهدي هو حوار بني موافق ورافض ملوضوع 
موضوعيا  يكون  ان  رشط  نقد  كل  مع  انا  ما. 
وبناء وغري مبتذل بحيث ال يتطرق اىل املواضيع 
الشخصية. عىل الرغم من كل الضجة التي اثريت 
حول الفيلم،  نرى ان "اصحاب وال اعز" قد متكن 
من ان يحتل املرتبة االوىل عىل مدى اشهر عدة يف 
العامل العريب عىل منصة نتفليكس، املرتبة الثانية 

يف فرنسا، السادسة يف اوروبا، والخامسة عامليا.

■ ما هو العمل الجديد الذي تحرضه حاليا؟
 □ اعمل عىل مسلسل جديد بالتعاون مع رشكة 
الصباح لالنتاج يتألف من عرش حلقات، وهو من 
من  الرشق"  براندو  عن  "البحث  بعنوان  كتابتي 
اخراج امني دره و من بطولتي مع النجمة السورية 
اللبنانيني.  املمثلني  من  وباقة  عرفة  امل  الكبرية 
بدأنا تصويره وسوف يعرض عىل منصة "شاهد"، 

وسيكون باكورة تعاميل مع رشكة الصباح.

واملرسح  التجاري  املرسح  بني  الفرق  هو  ما   ■
الشعبي؟

 □ املرسح التجاري هو الذي يعتمد عىل االبتذال 
والتهريج واللعب عىل الغرائز الجنسية والسياسية 

والشعبوية، اما املرسح الشعبي فهو مرسح يحايك 
كل الناس بقيمة فنية عالية.

■ يف اي خانة تضع "ستاند اب كوميدي" الذي 
يلقى حاليا رواجا كبريا يف لبنان؟

 □ انه ليس عمال مرسحيا بالتأكيد، انه "ستاند اب 
كوميدي" فقط. ليس كل ما يعرض عىل خشبة 
املرسح يصبح عمال مرسحيا، فاحيانا نعتيل خشبة 
نؤدي  بذلك  نكون  فهل  خطابا،  لنلقي  املرسح 

عمال فنيا مرسحيا؟ بالطبع ال.

■ ما هو الرس وراء قدرتك عىل ان تكون فنانا 
لكل االجيال؟

 □ بالفعل هناك رس وراء ذلك مل ابح به سابقا، 
صدد  يف  اكون  عندما  اليوم.  عنه  وساكشف 
املراحل  كل  داخيل  اوقظ يف  ما،  لعمل  التحضري 
التي مررت بها يف حيايت، فعندما اكتب استحرض 
واملثقف  والناضج  واملراهق  الولد  شخصيات 
داخيل  املوجودة يف  واملجنون  والعاقل  والجاهل 
مرة جديدة  فاعيش  الكتابة،  لتشاركني جميعها 
من خاللها كل املراحل واملحطات التي عشتها. من 
دون ان ننىس بأنني ابن الشارع باملعنى االيجايب 
للعبارة، اي انني اعرف نبضه ولغته بشكل دقيق.

■ ماذا تقول للشباب اللبناين املنهك؟
مام  بكثري  اصعب  به  مررنا  ما  ان  لهم  اقول   □ 
الحرب  عاش  جيل  فنحن  اليوم،  هم  به  ميرون 
وعاىن من قطع الطرقات واقامة الحواجز وتعرض 
وفقدان  والوقود  الخبز  ونفاد  القذائف  لوابل 
االمن واالمان. انتم مترون بصعوبات، لكن عليكم 
يف  لتكونوا  وقوة  وحي  مصدر  اىل  تحولوها  ان 
طليعة موجة النهضة الثقافية التي ستيل االزمة 

كام هي الحال يف كل االزمات.

بقدر ما نقترب 
من العوملة بقدر ما تزداد 

حاجتنا الى املسرح

التواصل  ومواقع  العوملة  تأثري  مدى  ما   ■
االجتامعي عىل وجود املرسح بشكل عام؟

تزداد  ما  بقدر  العوملة  نقرتب من  ما  بقدر   □ 
حاجة  يف  كاشخاص  الننا  املرسح،  اىل  حاجتنا 
املبارش،  الجامعي  االنساين  التفاعل  اىل  دامئا 
ويكاد املرسح ان يكون التجمع البرشي الوحيد 
العبادة.  دور  بعد  املشاعر  تتوحد حوله  الذي 
انه حاجة لالنسان. قبل العوملة ظهر التلفزيون 
والراديو واالنرتنت، اال انها مل تتمكن من النيل 

من مكانة املرسح الذي ظل سيد الفنون.

بعد  املرسح  عن  غيابك  ستعوض  كيف   ■
السينام  اىل  اعاملك  غالبية  توجهت  ان 

والتلفزيون؟
املرسح  خشبة  اعتيل  مرسح.  هو  يّف  ما  كل   □ 
يكفيني  مرسحيا  مخزونا  واملك  سنة   25 منذ 
لوقت طويل، لكن هذا ال مينع اشتياقي لالعامل 
املرسحية بكل كبري جدا وانا احاول ان اعوض عنها 
بالسينام والتلفزيون، علام ان العودة اىل املرسح 

باتت قريبة.

■ وجهت رسالة اىل بريوت بعنوان "يا شتي تأخر" 
ماذا تقول للبنان؟

 □ اقول للبنان "يا شتي فل" لقد اتعبتنا الضبابية 
والكوارث والرياح والعواصف، وآن االوان للشمس 

ان ترشق من جديد.

■ ماذا كنت ستفعل لو كنت وزيرا للثقافة؟
 □ اوال وقبل كل يشء، افرض عىل املناهج الرتبوية 
بالتعاون مع وزارة الرتبية، ادراج املواد الفنية يف 
املناهج الرتبوية. ثانيا اعمل عىل انشاء صندوق 
وضامن  تقاعدي  ومعاش  للمرسحيني  تعاضد 
املساعدة  بتوفري  واقوم  لهم،  واجتامعي  صحي 
باكورة  تقديم  يف  لدعمهم  للشباب  االنتاجية 

اعاملهم.

دائم لالعامل  لتأمني متويل  ■ هل من مرشوع 
املرسحية التي ال تجد التمويل الالزم لها؟

 □ نعمل حاليا عىل coproduction  تتبنى من 
الدول االوروبية  الثقافة يف احدى  خالله  وزارة 

املرسح اللبناين وتدعمه.
ر. ص


