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ثقافة

تشبه الثقافة يف لبنان احواله االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية. لكن يبقى التعويل عىل قدرتها يف ربط اوصال ما 
انقطع، خصوصا وان شعلة الثقافة خف وهجها يف لبنان الذي ينوء تحت وقع ازمات متتالية. عام 2022، استعادت الحياة 

الثقافية يف لبنان شيئا من زخمها، رغم ان املوسم الثقايف مل يشبه مواسم ما قبل عام 2019 

حصاد 2022: صعوبات لم تمنع العودة إلى الحياة
شعلة الثقافة خّف وهجها على وقع األزمات املتتالية

الثقافة وجه لبنان ورسالته الحضارية، اذ انه 
والعقول  والثقافة  والعلم  الفكر  قوة  ميلك 
الدوام  عىل  اعطته  وقد  والفن.  االدب  يف 
والعامل  العربية  الدول  يف  خاصة  مكانة 
جذبت  كام  الرشق.  ايقونة  وجعلته  عموما، 
والشعراء  والروائيني  املفكرين  اليها  بريوت 
والكتاب  التشكيليني  والفنانني  واملرسحيني 

والصحافيني العرب واالجانب. 
الذي  الثقايف  والنشاط  يعاين،  لبنان  اليوم 
كبري  بشكل  تأثر  اللبناين  املجتمع  مييز  كان 
الواقع  ويعترب  القطاعات.  من  كغريه  باالزمة 
ال  انه  يرى  البعض  ألن  ترضرا  االكرث  الثقايف 
واملتطلبات  العيش  لقمة  امام  اولوية  يشكل 
املعيشية التي تقيض عىل مكتسبات اللبنانيني 
يقترص  الثقافة  وزارة  فيام دور  ومدخراتهم. 
الثقافة  ان  اذ  املعنوي،  الدعم  عىل  حاليا 
الحايل  الوضع  ظل  يف  االولويات  من  ليست 

لخزينة الدولة. 
ثقافية يف  برزت محاوالت  الواقع  امام هذا 
لبنان  للحفاظ عىل صورة  املناطق  من  عدد 
االزمة  هذه  ان  اال  الثقافة.  وجود  ولتمتني 
التي  الراهنة  للحالة  الوحيد  السبب  ليست 
االصل  يف  انه  بل  لبنان،  يف  الثقافة  بها  متر 
وقبل االزمة، كانت الثقافة الحقيقية بشكل 
املجتمع  عن  الرتاجع  يف  بدأت  قد  عام 
االستهاليك  النمط  طغيان  ظل  يف  اللبناين، 
السهرات  وتفضيل  اللبنانيني،  حياة  عىل 
عىل  االفرتايض  العامل  وسيطرة  والنزهات، 

اللبناين. يوميات الشباب 
يؤثر  البلد  يف  الثقافية  االطر  غياب  ان  يبدو 
بشكل سلبي عىل واقع املجتمع اللبناين، وقد 
مرور  مع  كليا  الثقايف  وهجها  بريوت  تفقد 
الوقت اذا مل نر جهودا بناءة من اجل اعادة 
الثقايف، الفكري، واالديب. ذلك  تفعيل دورها 

جائحة  بداعي  سنوات  ثالث  دام  انقطاع  بعد 
كورونا وتداعيات انفجار الرابع من آب 2020 
من   64 الدورة  اقيمت  االقتصادية،  واالزمة 
اقدم   - للكتاب  الدويل  العريب  بريوت  معرض 
بريوت  واجهة  عند   - للكتاب  عريب  معرض 
آذار  يف  اقيمت  استثنائية  دورة  بعد  البحرية 
العريب  الثقايف  النادي  ينظمها  التي  املايض 

بالتعاون مع نقابة اتحاد النارشين يف لبنان.
وقد القت االزمات اللبنانية املتالحقة بظاللها 
املشاركة  واالصدارات  الكتب  عناوين  عىل 
الذي  واقدمها  العربية  املعارض  عمدة  يف 
ينظم منذ عام 1956 يف بريوت. جاء افتتاحه 
يف  والتساؤالت  االقتصادية  الظروف  رغم 
فقدها،  التي  الرشائية  املواطنني  قدرة  شأن 
وتضاف اليها كلفة النقل من املناطق اللبنانية 
انه بات يشرتي  اىل املعرض يف بريوت، حتى 
عىل  الطلب  فازداد  سعره،  بناء عىل  الكتاب 

الكتاب املستعمل القديم او الكتب التي تباع 
ضمن عروض االسعار الرخيصة.

من  اوسع  كانت  الدورة  هذه  ان  صحيح 
لبنانية  سابقتها، اذ شارك فيها 133 دار نرش 
اقل  املشاركة  بقيت  ذلك  مع  لكن  وعربية، 
مام شهدته نسخة عام 2018 بـ240 دارا. كام 
انشطة  فيها  تقام  التي  سايد"  يس  "قاعة  ان 
 4 انفجار  بفعل  ترضرت  قد  كانت  املعرض، 
آب، وتقلصت مساحتها االستيعابية حتى بعد 
عمليات الرتميم التي طالتها، من 10 االف اىل 
اثرا  ترك  الذي  االمر  فقط،  مربع  مرت   2200

عىل دوريت هذا العام.
النرش  دور  بني  عالية  املشاركة  نسبة  كانت 
اللبنانية، اال ان ما غاب هو حضور دور النرش 
العربية والدولية يف هذه الدورة من املعرض 
والثقافة  للنرش  واجهة  شكل  لطاملا  الذي 

العربيني، اال انه تقلص وبات محليا. 
عىل  سلبا  االقتصادية  االزمة  انعكست  فيام 
دور النرش كبقية القطاعات، يف ظل تراجع يف 
نسبة القراء واملبيعات. وقد سجل تراجع يف 
هذا القطاع بنسبة 70%، مام يتطلب تقديم 
الدعم لهذا القطاع الذي ينهار. وقد ارغمت 
دور النرش عىل خفض االصدارات لعدم توافر 
اسواق للترصيف. مع االشارة اىل انه يعمل يف 
والكتاب،  املؤلفني  اىل  باالضافة  القطاع،  هذا 
عامل املطابع واملوظفون يف دور النرش، ويتأثر 
القطاع.  هذا  تراجع  بفعل  كل هؤالء  بالتايل 
وقد انعكست ازمة ارتفاع سعر الدوالر ايضا 
عىل دور النرش لناحية ان  رشاء املستلزمات 

يتم بالدوالر من ورق وحرب وغريه.
الذي  للكتاب  اللبناين  املهرجان  غاب  وقد 
للعام  انطلياس،   - الثقافية  الحركة  تنظمه 
ملعارض  يراد  انه  يبقى  التوايل.  عىل  الثاين 
الكتاب ان تعكس هوية ثقافية للبنان، وتنجح 

يف توجيه رسالة صمود.
خطوات  خطا  بعدما  تراجع  اللبناين  املرسح 
فرق  املرتدية.  االوضاع  بسبب  ابداعية 
مرسحية كبرية غادرت لبنان، وَمن بقي منها 

يكمل عىل قدر املستطاع. 
املرسح اللبناين الذي انطلق منذ القرن التاسع 
عرش ومتيزت به بريوت منذ ان اخرج الفنان 

عام  عربية  مرسحية  اول  النقاش  مارون 

معرض بيروت للكتاب 
"رسالة صمود" اقيم 
في ظل تراجع قدرة 

املواطن الشرائية 

ميكن  ال  كربت،  مهام  الفردية،  املبادرات  ان 
التعويل عليها.

االمل يف ثورة ثقافية ونهضة فكرية من اجل 
تغيري حقيقي يف ظل وضع ينطبق عليه القول: 

اذا اردت قتل شعب، اقتل ثقافته.
امام هذه الصعوبات اين نجح اهل الثقافة يف 

العام 2022؟ وما هي التحديات؟

املقال

الفن االصيل ال عمر له بالنسبة اليه، فال ميوت بل يشكل حالة مستمرة. هي قناعة آمن بها 
املبدع روميو لحود الذي زرع املرسح يف لبنان وخارجه طربا وفرحا. مع صباح يف القلعة 
وفينيقيا 80 والفنون جنون وغريها، ومع سلوى القطريب يف بنت الجبل، واسمك بقلبي، 
واوكسيجن، وياسمني، وحكاية امل، وغريها من االعامل التي شكلت مسرية فنية طويلة 

مليئة بالعطاءات واملحطات الذهبية. 
مسرية سعى فيها اىل احياء الرتاث او الفولكلور اللبناين، وتطويره وتقدميه اىل الجمهور، 
من خالل العروض املرسحية والرقصات املوسيقية الفولكلورية، التي ما زالت مطبوعة يف 

ذاكرة اللبنانيني والعرب حتى اآلن.
دمج شغفني يف انتاج واحد: املرسح واملوسيقى.

كان اول من اطلق املرسح الدائم يف فندق فينيسيا، من خالل االستعراض الكبري مّوال الذي 
عرض بشكل مستمر طوال 11 شهرا. كان احد املساهمني يف صنع صورة االغنية اللبنانية 
منذ السبعينات. صورة مختلفة عن تلك التي قدمها يف تلك املرحلة الرحابنة وزيك ناصيف، 
ثم ملحم بركات. اعتمد يف موسيقاه عىل جمل جديدة، مستقيا الحانه من ثقافة شعبية 
اللبناين، اىل جانب ثقافة اوروبية وظفها ألجل التجديد يف االغنية  قامئة عىل الفولكلور 
اللبنانية، فكان املزج بني النوتة الرشقية والسلم الغريب بتقنيات جديدة واصوات متنوعة. 
وشكلت الراحلة سلوى القطريب منافسة حقيقية عىل ساحة الغناء اللبنانية، بعد ان قدم 

لها الحانا هي االنجح، واعادت يف ما بعد فنانات كثريات تقديم تلك االغاين. 
كان من اوائل الكبار الذين نقلوا الفن اللبناين اىل اهم املسارح الباريسية عىل االطالق، 
شغفه  فيه  يحقق  كان  بل  للرزق،  كمصدر  الفن  عىل  يوما  يعتمد  مل  االوملبيا.  مرسح 
الذي كان يردد  البال دوما مع تعاقب االجيال، هو  اغنيات حارضة يف  وطموحه بصنع 

دوما: "انا رصفت مرصيايت عىل الفن وكنت ادفع من جيبتي لتمويل اعاميل".
وألن مرسحيته بنت الجبل كانت عمله االكرث قربا إىل قلبه، اعاد احياءها عام 2015 عىل 
والدتها سلوى  لحود مكان  الني  االول، فحلت  عاما عىل عرضها  بعد 27  الفنون  مرسح 
بدور ليزا. كان العرض آخر اعامل روميو لحود بعد اعتكاف طويل عن الساحة واعرتاضه 
عىل هيمنة رشكات انتاجية تفرض ذوقها وتساهم يف انحدار الفن واالغنية، فانسحب من 
املشهد الفني السائد. فمع انطالق مرسحيته االخرية، قال لحود: "الزمن اختلف موسيقيا 
اىل  اليوم  وتحولت  املايض،  القرن  يف  كانت حية  التي  املوسيقية  واآلالت  التوزيع  لجهة 
كومبيوتر يعمل، وكذلك االيقاعات، وهذا ما يبعد اللبناين او العريب عن الرتاث، ومن ليس 
له تراث ال مستقبل له. جميل ما نسمعه، لكنه ال يشبه ما قمنا بانتاجه يف ذلك الزمن، هي 

تغريات العرص، لست ضدها، لكن التكنولوجيا يجب ان متايش الحضارة".
اعترب لحود ان الحياة كانت قاسية جدا، ففي البداية رحلت زوجته االوىل، ثم ابنته يف 
الثانية والعرشين من عمرها، وبعدها زوجته الكسندرا... "كلها جروح ال تلتئم بسهولة، 

لكن مهام كانت قاسية تبقى الحياة جميلة... سبحان َمن خلقها".
اليوم التحق روميو لحود بسلوى والكسندرا ورفاق الزمن الجميل:

شمس  تبقى  رح  اعامل  غاب..  االزرق  لون  ما  مطرح  بعيدة  درب  ع  ورحت  "تركتنا 
جديدة... تذكرنا مبطرح ما كنا والد صغار... نحلم بيوم اليل رصنا كبار".

رحل روميو لحود يف عيد االستقالل، هو الذي رسم يف ذاكرتنا صورة لبنان الجميل الذي مل 
يبق منه اليوم اال صورة نحّن اليها يف وطن االزمات حيث ال مكان للعاملقة وصناع الفرح 

والزمن الجميل.

وداعًا لزمن لبنان الجميل

الشدياق ميرنا 
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حد ما بسبب ارتفاع اسعار التذاكر. وتكمن 
االزمة ايضا يف القيمة التشغيلية للصاالت من 
شاشات وكهرباء ومكيفات وصيانة وتنظيفات 
ما  تفوق  قيمة  وااليجار،  املوظفني  ورواتب 

تجنيه هذه الصاالت من اسعار البطاقات. 
كبعضها  السينام،  دور  نصف  اقفل  وقد 
املوجود يف املجمعات التجارية حيث مل يعد 

يف امكانها تشغيل املكيفات يف الصاالت.
يف املقابل، ازدهرت الحركة الفنية التشكيلية 

اللبنانية يف االشهر االخرية من السنة، آخرها 
العريب،  الفن  معرض  من  الثانية  الدورة 
مبشاركة فنانني تشكيليني لبنانيني وعرب من 
العراق،  سوريا،  من  العربية  الدول  مختلف 

االردن، مرص وقطر.
عاد املعرض بعد سنتني بسبب جائحة كورونا 
انفجار  من  البالد،  بها  مرت  التي  واالزمات 

مرفأ بريوت اىل االنهيار االقتصادي.
الحركة  الزدهار  مبارشة  اسباب  ال  ان  صحيح 

البخيل  مرسحية  من  مستوحاة   1847
ملوليري وعرضها يف حديقة منزله يف الجميزة، 
املرسح  لفن  الحقيقية  الوالدة  يومها  لتشكل 
يف العامل العريب، تفاعلت فيه الثقافات الغربية 
من  بدءا  كبرية  انجازات  حقق  والرشقية. 
االبداع باالغنية، مرورا بالرقص التعبريي اىل 

املرسح الدرامي.
اال ان هذا املرسح بدأ بالرتاجع، نتيجة مغادرة 
 .%60 تفوق  كبرية  بنسبة  املرسحية  الفرق 
االقتصادية،  الضغوط  زيادة  ان  اىل  باالضافة 
الوسطى،  الطبقة  من  املرسح  جمهور  عىل 

جعله فارغا من رواده.
عنه  غابت  فقد  اللبناين  التلفزيون  اما 
االعامل  وانتقلت  واالنتاجات،  املرسحيات 

الفنية من الكوميديا اىل الدراما.
القريب  املايض  يف  اللبناين  املرسح  خطا 
خطوات اىل االمام، اال انه وفق دراسات فنية، 
ليبقي  كبرية  بنسبة  اللبناين  املرسح  تراجع 
عىل اعامل محدودة، ال تكلف باهظا بهدف 

االستمرار.
رغم النجاحات الكبرية التي حققتها السينام 
اللبنانية اال انها مل تسلم من االزمات، اذ تأثر 
نقصا يف  كبري وعاىن  السيناميئ بشكل  االنتاج 
املوارد املالية، وتأخرت مواعيد التصوير وتم 
خسائر  اىل  ادى  مام  االفالم،  عروض  تأجيل 
كبرية تحملها العاملون يف هذا القطاع، وادت 
املجال  هذا  العاملة يف  املواهب  يف  نزف  اىل 
جديدة.  افاق  عن  يبحث  لبنان  تركت  التي 
السينامئية اكرث صعوبة يف  انتاج االفالم  بات 
ينتج  لبنان  ان  رغم  الحايل،  اللبناين  املشهد 
افالما عالية الجودة ولديه مخرجون ممتازون 

ومحرتفون يبدعون يف انحاء العامل.
كذلك عادت الحياة اىل املهرجانات السينامئية 
بريوت  ايام  كمهرجان   ،2022 عام  لبنان  يف 
لبنانية  اعامل  فيه  الذي عرضت   السينامئية 
وعربية متنوعة بعد غياب عن صاالت السينام 
ملدة ثالثة اعوام، وعىل رغم الظروف الراهنة 

يف لبنان، وكان حضور االفالم فيه مجانيا.
نظمته  الذي  االوروبية  السينام  ومهرجان 
بعثة االتحاد االورويب يف لبنان بربنامج زاخر 
ومبحطات متنقلة يف جميع انحاء بريوت، مثل 
يف  الجميلة  الفنون  ومعهد  "مونتني"  سينام 

و"غاالكيس  الثاين(  )الفرع  اللبنانية  الجامعة 
مناطق  يف  محطات  وتنظيم  سينام"،  غراند 

لبنانية مختلفة للرتويج لالفالم االوروبية.
من جهة اخرى، اثر تردي اوضاع الناس املادية 
باتت  السينام،  دور  عمل  عىل  كبري  بشكل 
لذوي  مكلفة  الصاالت  اىل  الدخول  تذكرة 
وطالب  املدارس  وتالمذة  املحدود  الدخل 
اساسية  رشيحة  يشكلون  الذين  الجامعات 
من نسبة الزبائن، وقد خرستهم الصاالت اىل 

الوضع  ان  اال  انحسارها،  او  التشكيلية  الفنية 
االجتامعي للفنان يلعب دورا اساسيا. فالظروف 
الصعبة التي مرت عىل لبنان وبريوت ادت اىل 
وصاالت  التشكيلية  الحركة  يف  كبري  انحسار 
الظروف  بسبب  والفنانني  واملعارض  العرض 
الصعبة التي مر بها الفنان وانهيار العملة الذي 

اثر سلبا عىل حياته الشخصية.
وقد نشطت بعض الغالرييات يف صيف 2022 
وتم تنظيم معارض عىل مستوى بريوت ككل. 
وال شك يف ان اي نشاط ثقايف يف لبنان يعطي 
النجاح  ميكنهم  انه  يف  للبنانيني  امل  رسالة 

والنظر اىل غد افضل.
التلفزيون  محطات  شهدت  اخرى،  جهة  من 
االزمة  ظل  يف  انتاجاتها  يف  كبريا  تراجعا 
هذه  يف  لبنان  يعيشها  التي  االقتصادية 
تحافظ  ليك  تجتهد  باتت  حتى  املرحلة، 
الربامج  انتاج  فرتاجع  استمراريتها.  عىل 
املنوعات  برامج  وخصوصا  التلفزيونية، 
هناك  يعد  ومل  الفنية،  واالعامل  شو  والتوك 
الشاشات  متيز  كانت  كالتي  ضخمة  برامج 
هو  حاليا  يعرض  ما  معظم  ان  بل  اللبنانية، 

برامج مبيزانيات وديكورات متواضعة جدا.
هذا الرتاجع الذي تشهده التلفزيونيات حاليا 
نسب  تدين  يف  تسبب  برامجها،  مستوى  يف 
يف  كام  يتابعون  يعودوا  مل  الذين  مشاهديها 

السابق الربامج املحلية. 
ليايل  اضاءت   2022 صيف  مهرجانات 
اغالق  فرضها  العتمة  من  عامني  بعد  لبنان 
يتخبط  يزال  ال  اقتصادية  وازمة  كورونا 
كل  املنظمون  تحدى  وقد  الوطن.  فيها 
الصعوبات التي اعرتضت طريقهم. يف مقابل 
اجراءات  هناك  كانت  االستثنايئ،  الوضع 
املهرجانات.  ملوازنة  وتخفيض  استثنائية 
انه  اال  بعضها كان بربنامج مقتضب ومجاين 
فنية محرتفة  لبنانية  مميز مبشاركة مواهب 
تبقى  وحتى  االجتامعي،  بالوضع  تحسسا 
والفن  للثقافة  انطالق  نقطة  املهرجانات 
واملوسيقى. فيام عّول البعض االخر عىل ريع 
النشاطات  لدعم  املهرجان   حفالت  بعض 
ثقافية،  فنية،  نشاطات  وتضمنت  االخرى، 

بيئية ورياضية لكل االعامر.
م. ش

منظمو مهرجانات 
الصيف تحدوا الصعوبات 

ببرامج تالئم الظروف

باسامئهم  لبنان  طبعوا  فنانني  رحيل   2022 عام  شهد 

وعطاءاتهم السخية.

• الفنان سامي كالرك يف 20 شباط.

• املمثل بيار شمعون يف 2 متوز. 

• املايسرتو احسان املنذر يف 3 آب.

• الفنان جورج الرايس يف 27 آب. 

• املمثل واملخرج  شوقي متى يف 3 ترشين االول.

• الكاتب املرسحي واملؤلف وامللحن روميو لحود 

  يف 22 ترشين الثاين.

• املمثل جوزف عبود يف 25 ترشين الثاين.

رحلوا 
عام 2022


