
7475
عدد 113 - شباط 2023عدد 113 - شباط 2023

مسرح

لطاملا اعترب لبنان املصنع االول لالعامل املرسحية الضخمة يف منطقة املرشق العريب، بدءا من تجارب مارون النقاش يف القرن 
التاسع عرش، وصوال اىل نشوء االمرباطورية الرحبانية، مرورا بأعامل املبدع روميو لحود يف مهرجانات بعلبك الدولية وبريوت، 

وما رافق تلك الحقبة من تجارب بعضها نجح وبعضها االخر اندثر مع الزمن

املسرح اللبناني يعود ناقصًا بسبب األزمة االقتصادّية
غياب املسرحّيات اإلستعراضّية ومصادر التمويل

نهاية  يف  اللبناين  للمرسح  الذهبية  الحقبة  بدأت 
الخمسينات مع بزوغ فجر عايص ومنصور رحباين 
من االذاعة اللبنانية، وصوال اىل فتح بوابة بعلبك 
ملتقى  ولطيفة  انطوان  بأعامل  مرورا  امامهام، 
وبرج فازليان ومنري ابودبس ورميون جبارة وجالل 

خوري غريهم.
جمع  انه  هو  الرحباين  املرسح  به  متيز  ما  لكن 
عددا كبريا من الفنون يف مكان يعترب االعظم يف 
العامل، وهو مدرجات معبد جوبيرت يف قلعة بعلبك 
حيث عانق الرقص والغناء والكوميديا والرتاجيديا 
واحد،  ومكان  واحد  عمل  يف  الساحة،  واالزياء، 
االمر الذي جعل هذه االعامل تدخل اىل القلوب 
والبيوت بحيث ال تزال تسكن الذاكرة الجامعية 
بعد سنوات  العربية.  والشعوب  اللبناين  للشعب 
من االبداعات يف مهرجانات بعلبك الدولية واالرز 
الدولية ومرسح قرص البيكاديليل يف بريوت وغريها 
يف  اندلعت  التي  الحرب  رضبت  املسارح،  من 
لبنان هذا القطاع الذي حاول مرارا النهوض من 
كبوته. ومرة جديدة كان عايص ومنصور رحباين 
االوكسجني، فكانت برتا التي عرضت يف البيكاديليل 
بداية قبل ان تنتقل اىل مرسح كازينو لبنان بسبب 
التي  االعامل  توالت  ثم  ومن  االمنية،  االوضاع 
تحايك حقبة الحرب، منها املؤامرة مستمرة والربيع 
السابع عىل مرسح جورج الخامس يف ادونيس. كام 

كانت للراحل الكبري الياس الرحباين تجارب ناجحة 
يف تلك الحقبة، نذكر منها وادي شمسني ولعبت 
دور البطولة فيها الشحرورة صباح، وقد توقفت 
ايضا بسبب االحداث ومن ثم استؤنفت عام 1986 
للمرة  فيها  التي اطلت  باسكال صقر  الفنانة  مع 
االوىل كممثلة وللمرة الثانية كمطربة بعد اغنية 
وعد يا لبنان. وختام االعامل الرحبانية املهمة يف 
حقبة الحرب، كانت صيف 840 التي تنقلت بني 
املناطق واعتربها النقاد تحفة االبداعات الرحبانية 

بعد رائعة فخرالدين يف بعلبك.
مع انتهاء الحرب حاول املرسح التقاط انفاسه من 
كانت  الصعبة  االقتصادية  االوضاع  لكن  جديد، 
الضخمة  االعامل  يف  االستثامر  دون  دامئا  تحول 
عىل الرغم من بعض االستثناءات، السيام املتنبي 
اخرى عىل عدد من  واعامل مرسحية  بعلبك  يف 

املسارح.
مع دخول لبنان يف ازمة اقتصادية خانقة وانتشار 
انها  اال  لفرتة  املسارح  اقفلت  كورونا،  جائحة 
عادت اليوم مع بعض االعامل التي توزعت عىل 
بدأت  حيث  بريوت  يف  السيام  املناطق،  مسارح 
العودة  املدينة  العاملة يف  الثالثة  املسارح  حركة 
فانطلق  متتالية.  عروض  عن  معلنة  التدريجية، 
من  العديد  واستقبل  مجددا  املدينة  مرسح 

العروض املرسحية. 
بدوره، انطلق مرسح دوار الشمس وباتت عروضه 
منتظمة، اما مرسح مونو فتميز بعروضه املتنوعة 

التي تحايك كل الفئات. 
مع  حوارا  العام"  "االمن  اجرت  السياق،  هذا  يف 
نايلة  الدولية  بعلبك  مهرجانات  لجنة  رئيسة 
بولس  جوزيان  "مونو"  مرسح  ومديرة  دوفريج 
والناقد الفني بيار البايع، تحدثوا فيه عن ما يعرض 

حالياً عىل خشبة املرسح من اعامل فنية. 

املقال

وعملت  رددتها  لطاملا  عبارة  ونحرتمه:  نعتربه  ما  بقدر  للقارئ  الحقيقة  نعلن  ما  بقدر 
اليها  احوجنا  ما  حقيقة،  بريويت.  صونيا  والصحافية  والكاتبة  الرائدة  االعالمية  مبوجبها 
اليوم يف هذا الزمن البعيد كل البعد من ذاك الزمن الجميل الذي ضم عاملقة من لبنان.

انه عىل الصحايف ان يقرأ كل يشء، ويستعلم عن كل يشء، وال  رأت صونيا بريويت 
يشعر بالتعب ابدا، بل ان يتميز بالفضول والقدرة عىل التعلم والتجدد، وان يرتقى 
باالفكار الطليعية حتى ينجح. ورأت ان اهم يشء يف الصحافة املكتوبة هو ان يصبح 
الكاتب مألوفا لدى القارئ، وان يلتقيه يف كل عدد، اي ان يكون هناك رابط فكري 

بني الكاتب والقارئ.
بصوت مميز وجرأة غري معهودة، دخلت صونيا بريويت كل بيت عرب االذاعة والتلفزيون 
اللحظة االوىل ان من ينجح يف هذه املهنة هو من ال  والصحافة املكتوبة. ايقنت منذ 

يحاسب نفسه عىل تعبها، وهذا ما كان. 
بالصدفة عملت يف الصحافة بعد ان كانت معلمة تاريخ، ولكن منذ بداياتها احبت هذه 
املهنة. متيزت بالجرأة يف خرق التقاليد والقواعد النمطية السائدة، بالذكاء والجد والعمل 
الدؤوب، رافضة كل اشكال العنف، نابذة الطائفية، ومنارصة املرأة يف نضالها من اجل 

املساواة يف زمن كان يغيب فيه اي نضال للمرأة واالفكار املتقدمة. 
التي شكلت عالمة فارقة  بالبّحة يف صوتها،  النقاد،  لطاملا اشاد الجمهور، كام عدد من 
لشخصيتها عىل مدى حضورها يف الستينات والسبعينات من القرن املايض ايام عز الفنون 

يف لبنان، وتحديدا يف تلفزيون لبنان.
اللبنانية، عرب برنامجها "فنجان  الستينات يف االذاعة  حظيت بريويت بشهرة واسعة منذ 
قهوة" ومن ثم يف تلفزيون لبنان من خالل برنامج هواة. ثم وسعت تجربتها بتقديم 
برنامج "املجلة املتلفزة" الذي استمر نحو 9 سنوات، وهو برنامج عرض مشاكل اجتامعية 
شعبيتها  قاعدة  تتوسع  ان  قبل  الخاص،  جمهوره  له  وكان  متعددة،  وسياسية  وثقافية 

بشكل قيايس خالل تقديم برنامج "استديو الفن".
حررت املقاالت وكتبت التحقيقات يف الصحف واملجالت عىل امتداد عقود تبوأت خاللها 
العديد من مراكز املسؤولية االعالمية، وجسدت خربتها من خالل روايتني هام "مطاحن 
الطائفية" تحدثت فيها عن الطائفية يف لبنان بوصفها سببا مبارشا يف الحرب االهلية يف 
النساء عموما واللبنانيات خصوصا.  الهوا" تطرقت فيها اىل وضع  لبنان، ورواية "حبال 
مهنية  شهادات  وكتاب  اللحظة"،  "مدار  عنوان  حملت  قصص  مجموعة  ايضا  ونرشت 

بعنوان "مواعيد مع البارحة".
احبت العمل االذاعي والتلفزيوين كام احبت الصحافة املكتوبة، وكانت تقول: "الصحايف 
يف العمل االذاعي والتلفزيوين ال يحاسب نفسه، خصوصا يف اثناء البث املبارش، ألن الخطأ 
يذهب برسعة. اما يف الصحافة املكتوبة فاالمر مختلف". لكنها رأت ان العمل يف البث 

املبارش يجعل االعالمي يف حالة استنفار نفيس وعقيل.
رحلت صونيا بريويت وبصامتها ستبقى يف القضيتني اللتني حملتهام: املرأة والوطن.

مل  والتلفزيون،  االذاعة  عامل  اخرتقن  اللوايت  اللبنانيات  اوائل  من  انها  رغم  عىل 
متارس  انها  رددت  لطاملا  التي  املتواضعة  هي  كنجمة.  الناس  مع  يوما  تتعاط 

املتاعب. مهنتها، مهنة 

صونيا بيروتي
 إعالمّية الزمن الجميل

الشدياق ميرنا 

دو فريج: الظروف املادية
تضغط على االنتاج
■ كيف تصفني العمل املرسحي يف لبنان حاليا 
بعد ان كانت لجنة مهرجانات بعلبك رائدة يف 

هذا املجال؟
عىل  تعرض  عدة  مرسحية  اعامل  هناك   □

من  وهي  بريوت،  يف  خصوصا  املسارح  خشبة 
التعبري عن  اجل  من  للفنانني  فرصة  دون شك 
االبداع  يوميا.  جميعا  نعيشها  التي  الصعوبات 
ان االمكانات ضئيلة يف ظل االزمة  اال  موجود 

عملنا  عىل  كذلك  اثرت  التي  االقتصادية 
القيود  اىل  اضافة  بعلبك،  مهرجانات  كلجنة 
قمنا  لذلك  كورونا.  انتشار  بعد  فرضت  التي 
بتنظيم عروض مرسحية وحفالت اونالين. اما 

املرسحية االخرية التي عرضت عىل ادراج قلعة 
بعلبك فكانت "اال اذا" للفنان جورج خباز عام  
تضغط  املادية  الظروف  ان  يف  شك  ال   .2019

وتؤثر سلبا عىل االنتاج املرسحي.

مرسح مونو.

عز االزدحام.
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رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دوفريج.

مديرة مرسح مونو جوزيان بولس.

الناقد الفني بيار البايع.

هذه  لعودة  املعنيني  من  تطلبني  ماذا   ■
االعامل الفنية؟

□ جميعنا يعلم ان هناك اولويات وتحديات امام 
الثقافة  ان  لهم  اقول  الدولة، لكن  املسؤولني يف 

هي نبض البلد وتحتاج منكم اىل كل الدعم.

لتقديم  الناشئة  للمواهب  الباب  فتحتم  ■ هل 
عروض مرسحية؟

□ فتحنا الباب لكل الشباب خصوصا يف العامني 
املاضيني. كان هناك مثال عرض لفرقة "ادونيس" 
يف العام املايض عىل ادراج قلعة بعلبك، وهي 
شخص.   4000 حواىل  شاهدها  شبابية   فرقة 
عام 2021 سلطنا الضوء عىل املواهب اللبنانية 

اننا  اال  املرسحية،  العروض  الحال  بطبيعة 
اي  الينا  يقدم  مل  انه  االخرية  الفرتة  يف  الحظنا 

عرض مرسحي.

من خالل الجوالت التي قمنا بها يف كل املعابد 
املقبلة،  السنوات  يف  نأمل  لبنان.  يف  الرومانية 
يف عودة املرسح اىل سابق عهده. نحن نستقبل 

تقدم  املرسحية  العروض  من  نوع  اي   ■
عىل خشبة مرسح مونو؟

نستقبل  املرسح،  ادارة  تسلمنا  ان  منذ   □
الستقطاب  املرسحية  العروض  انواع  كل 
اكرب عدد من الناس ومن مختلف الثقافات 
والفئات العمرية. هناك مرسحان يف مونو: 
لـ 60 شخصا، ومرسح  يتسع  مرسح صغري 
املرسحيات  تتنوع   .260 لـ  يتسع  اكرب 
الكوميديا  بني  مرسحنا  عىل  تعرض  التي 
يتم  اختيارها   اب.   - والستاند  والدراما 
انه  اذ  االنتاج،  وليس  املوضوع  بحسب 
من املمكن ان تزيد تكلفة االنتاج لشخص 

واحد عىل املرسح عن تكلفة 20 شخصا.

■ هل ملستم ازديادا يف العروض املرسحية 
هذا العام؟

□ تضاعف عدد املرسحيات يف مرسح مونو. 
مرسحيتان كحد ادىن يف الشهر يف كل مرسح 
من املسارح، واحيانا يف االسبوع الواحد تقدم 
االسبوع.  ايام  عىل  تتوزع  مرسحيات  ثالث 
هناك  تكون  ان  املرسح،  يف  كادارة  قررنا 

بولس: تضاعف عدد
املسرحيات في مونو

البايع: االبداع الفكري
غائب منذ فترة

مرسحيات  تقدم  مل  طويلة  فرتة  منذ   ■
استعراضية، ما هي االسباب؟

العروض مرتفعة،  □ اوال ألن تكلفة هذه 
واالزمة  كورونا  انتشار  بسبب  ثانيا 
هذه  ان  قناعة  عىل  لكنني  االقتصادية، 

املرسحيات ستعود من دون شك.

تواجهونها  التي  الصعوبات  هي  ما   ■
حاليا؟

□ نحن نواجه املشاكل نفسها التي يواجهها 
سعر  تقلبات  بسبب  لبنان  يف  مواطن  كل 
االنتاج  يف  املحروقات.  واسعار  الرصف 
مصدر  ايجاد  يف  صعوبة  هناك  املرسحي 
لبنان  ليس هناك يف  ان  للتمويل، خصوصا 
من ثقافة مرسح، اذ انه يف كل دول العامل 
ال  لكن  املرسح.  تشجع  التي  هي  الدولة 
لبنان ملرسح وطني كام يف مرص  وجود يف 
وسوريا مثال، ونحن يف حاجة اىل ذلك ألن 

يعاين  القطاع  هذا  يف  جامعي  متخرج  كل 
من ايجاد عمل يف مجال التمثيل. كام يجب 
اعتبار مهنة املرسح كمهنة وليس كهواية.

ان  يف  للمبتدئني  املجال  تفتحون  هل   ■
يقدموا عروضا عىل خشبة مرسح مونو؟

املتخرجني  اعامل  ننتج  اننا  □ صحيح، كام 
للتقدم  ونساعدهم  الجامعات  من  الجدد 

يف هذه املهنة.

عروض مستمرة اوال لتأمني مصاريف املرسح 
وثانيا من اجل االنفتاح عىل كل الناس.

■ ما هي الفئات االكرث اقباال عىل املرسح 
حاليا؟

املتنوعة  برامجنا  خالل  من  نستقطب   □
الفئات. الحظنا ازديادا يف حضور  مختلف 
يف  مألوفا  يكن  مل  االمر  وهذا  الشباب 
السابق. كام يستقطب مرسحنا كل االعامر، 
مبن فيهم االطفال والشباب الجامعيون.

■ كيف تصف واقع املرسح اليوم بعدما كان 
لبنان مصنعا الهم االعامل الفنية؟

االعامل  ألهم  مصنعا  لبنان  كان  يوم   □
االعامل  لتلك  االساس  الداعم  كان  املرسحية 
اللذين  زلفا  وزوجته  شمعون  كميل  الرئيس 
الدولية،  بعلبك  مهرجانات  تأسست  بفضلهام 
وتحديدا السيدة زلفا التي عملت مع سيدات 
اللجنة السيام مي عريضة وامييه كتانة وسلوى 
هذه  يف  اللبنانية  الليايل  اطالق  عىل  السعيد 
االخوين  فجر  بزوغ  ذلك  رافق  املهرجانات. 
ما  مع  تناسبت  عروضا  قدما  اللذين  رحباين 
هذه  من  وزوجته  شمعون  الرئيس  اراده 
قبل  شمعون  الرئيس  عبارة  فكانت  الليايل، 
مع  املهرجانات  من  االوىل  الليلة  انطالق 
منيشنكن  يا  الحفلة  "بعد  رحباين  االخوين 
نيشانا  نضع  اما  يعني  مام  منيشنكن"،  او 
باملعنى  النار  عليكام  نطلق  او  صدركام  عىل 
املجازي. اليوم، وبعد هذا التاريخ الحافل من 
االبداعات املرسحية يفتقد املصنع االول لهذه 
للدعم  الدولية  بعلبك  اي مهرجانات  االعامل 
التي كانت توفره الدولة يف السابق. علام ان 
هذه املهرجانات تحديدا اضحت شعارا عامليا 
للبنان الفن والثقافة وهي تظهر مقاومة هذا 
البلد ثقافيا رغم كل يشء. ما نفتقده اليوم ايضا 
هو االبداع الفكري الغائب منذ مدة السباب 

نجهلها، مقارنة بعاملقة الزمن الجميل.

هذا  يف  ساهمت  املادية  العوامل  هل   ■
املرسحيات  مستوى  تصف  وكيف  الرتاجع، 

التي تعرض حاليا؟
اعامال جيدة عرضت  هناك  ان  يف  ال شك    □
يف الفرتة االخرية، منها لشباب مبتدئني ارادوا 
ترجمة العديد من املشاكل وايجاد الحلول لها 
عىل خشبة املرسح. لكن ما نفتقده اليوم هو 
التي كام ارشنا سابقا تحتاج  الضخمة  االعامل 
السيام  املعنية  الوزارات  من  ودعم  متويل  اىل 

من  بد  ال  االطار،  هذا  يف  والثقافة.  السياحة 
التي  املهرجانات  للجان  الكبري  التقدير  توجيه 
وتحديدا  واالستمرار،  الصمود  جاهدة  تحاول 
التي واجهت  الدولية  بعلبك  لجنة مهرجانات 
اوضاعا  السيئ  االقتصادي  الوضع  اىل  اضافة 
علام  كوفيد.  جائحة  اىل  اضافة  ضاغطة  امنية 
ان االرث امللقى عىل عاتقها كبري جدا، ويوازي 

تاريخ وطن عظيم وال بد من اكامل مسريته.
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