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تحت الضوء
فرنسا كرّمته أخيرًا بوسام الفنون واآلداب

سامي خ ّياط :الفكاهة انتصار العقل على املأساة

انه احد رواد املرسح الساخر يف لبنان .عىل مدى ستني عاما من مشواره الفني املستمر لغاية اليوم ،رسم سامي خياط االبتسامة
عىل شفاه جمهوره ،خصوصا يف املراحل الصعبة التي مر بها لبنان .يف عز الحرب االهلية ،ظل نشطا يقدم اعامله الفكاهية يف
محاولة لتحدي املوت والكآبة واملآيس التي كانت محيطة بنا ،وايضا انطالقا من احساسه باملسؤولية تجاه جمهوره
كل يحارب ويقاوم بالسالح الذي يجيده،
وسامي خياط كان ال ميلك سوى الضحكة
سالحا .عىل مدى اجيال ،حفظ اللبنانيون
قفشات ومحطات من مرسحياته التي
اختلطت بها الفرنسية بالعربية ،يف لعب واضح
عىل الكلامت ،كام واكبت هذه االعامل الفنية
املحطات االجتامعية والسياسية والفنية التي
عاشها لبنان من خالل التعليق عليها بسخرية
وفكاهة وخفة .فوق هذا كله ،ظل سامي
خياط وفيا لقناعاته ،عىل رأسها عدم االنزالق
اىل السوقية ،او الكلامت النابية او االعامل
التي تدغدغ الغرائز وتستنهضها .بالنسبة اليه،
السخرية الراقية ذات فعالية اكرب يف مقاربة
مختلف الشؤون والسلوكيات.
"االمن العام" التقت الفنان اللبناين بعدما
منحته فرنسا الشهر املايض وسام الفنون
واالداب من رتبة ضابط ،هو الذي ربطته عالقة
حب وشغف كبرية بلغة موليري منذ طفولته يف
البيت وصوال اىل اعتالئه خشبة املرسح.
■ منحتك فرنسا الشهر املايض وسام الفنون
واالداب من رتبة ضابط ،كيف شعورك بهذا
التكريم ،خصوصا انك مل ُتكرم رسميا يف لبنان؟
□ فرنسا مشكورة لتقديرها الثقافة والفنون
يف العامل اجمع ،ويف البلدان الفرنكوفونية،
وخصوصا لبنان بحكم الصداقة والتعاون الذي
يربط بني بلدينا .اعترب ان هذه االلتفاتة مثينة
جدا بالنسبة ايل شخصيا ،وانا افتخر بها النني
كرست ستني سنة من اعاميل الفنية يف محاولة
مني اليصال الفن برقي قدر االمكان ،مع
تشديدي الدائم عىل حب املواطن اللبناين للغة
الفرنسية ،وعشقي الشخيص لها طبعا .مل اكرم يف
لبنان الن لبنان الرسمي ال يكرم مبدعيه وفنانيه
اال عىل النعوش .لذا ،اعترب ان جمهوري الويف هو
الذي وضع اعىل رتبة من النياشني عىل صدري.

الفنان املرسحي سامي خياط.

الحروب تدفع مختلف
انواع الفنون الى التبلور
بدرجة اكبر

■ عام  1960قدمت مرسحيتك "موليري هوغو
وسوفوكول" ،ثم كرت سبحة االعامل .ستون
عاما مرت عىل مشوارك الفني الذي قدمت
خالله عرشات االعامل ،كيف تنظر وتقيم هذه
املسرية؟ هل انت راض عنها؟ هل تشعر بندم
معني رمبا؟
ُ
قدمت ستني
□ عىل مدى السنوات الستني،
عمال مرسحيا متكامال ،ما عدا الحفالت الخاصة
العديدة والفواصل املتفرقة الكثرية خالل
اطالاليت عىل التلفزيون وخصوصا االذاعة .يف

خصوص تقييم هذه املسرية ،استطيع القول
انني بقيت عىل املستوى نفسه الذي وضعته
لنفيس منذ البداية .انا راض جدا ،واذا كان
هناك من ندم ما ،فهو انني كنت استطيع ان
اقدم املزيد وان تكون عطاءايت اكرث.
■ يف رأيك ،كيف تنظر اىل الوضع املرسحي
اليوم مقارنة مبا كان عليه قبل ستني عاما؟ ما
الذي تغري؟
□ الوضع املرسحي تغري اليوم ،وهذا طبيعي
بحكم تبدل الجمهور وطبيعة املجتمع اللبناين
الذي تغري هو ايضا .يف املايض كان هناك تركيز
اكرث عىل االحرتافية واالبداع الرصف .اما اليوم،
فقد دخلت التكنولوجيا والتفلت االخالقي
وغريهام عىل الخط .مع ذلك ،حافظ املرسح
نوعا ما عىل سلوكيات ال بأس بها نسبة اىل
التفلت املوجود عىل جميع االصعدة .لكن يف
كل االحوال ،ويف ظل هذه الظروف ،يجب ان
نوجه شكرا اىل كل فنان ما زال ينتج اعامال
فنية .فنحن نتمتع بكم هائل من الفنانني
املمثلني الذين يجيدون التمثيل .لكن يف
املقابل ،نفتقر اىل الكتابة والتأليف بشكل عام.
فالتأليف غالبا ما يكون سطحيا ،الننا نفتقر يف
املقام االول اىل الخيال ،فهذه امللكة متد الفنان
بالقدرة عىل تقديم كتابة ناشطة ودسمة يف
املرسح .رمبا ايضا الن الظروف السائدة تقتل
االبداع والخيال ،ولذا نحت االعامل الفنية اىل
االستسهال عىل عكس ما كان سائدا يف املايض.
■ اخربنا عن اعاملك خالل الحرب وكيف كانت
االجواء يومها؟ هل كانت الحرب بطريقة ما
ملهمة للعمل الفني؟
□ خالل الحرب اللبنانية ،مل تكن هناك مسارح
كثرية .بالنسبة ايل ،مل اتوقف بتاتا ،بل استطيع
القول انني كنت اكرث غزارة خالل الحرب.
مبعنى ان كل مرسحية من مرسحيايت كانت
تستمر عروضها عىل مدى سنة او اكرث .وكان
من الصعوبة ان تجد مقعدا شاغرا يف صالة
املرسح .مرة ،كنا نستعد لعرض مرسحية يف بيت
مري ،وكانت القذائف تنهمر يف الخارج ،وكان
صوتها عاليا جدا اىل درجة ان الصليب االحمر
اىت اىل الصالة وصار يدخل الناس اثنني اثنني اىل
الصالة ،تحسبا لوقوع اصابات برشية كبرية،

نقطة على السطر

إشتقنا إلى الضحك
يظن كثريون ان الفن الجاد ،الفن امللتزم ،الفن املحرتم ،يجب ان يكون تراجيديا
ووعظيا واخالقيا .اي ان يكون عابسا ،وثقيال .ويظن هؤالء ان الخفة والضحك
هي من عالمات الفن الهابط ،والفن التجاري ،والفن االستهاليك .يريد هؤالء
للفن ان يكون ممال ،ان نخضع لجلسات جلد للذات وتعذيب كلام شاهدنا
عرضا ،او قرأنا نصا او سمعنا مؤلفا موسيقيا او وقفنا امام لوحة او منحوتة...
طبعا ليس كل ما هو رصني وصعب وعميق وتراجيدي مضجرا ومنفرا
بالرضورة .اذا فكرنا بهذه الطريقة ،نكون شطبنا الجزء االكرب من روائع
االدب ،وامهات املرسح الكالسييك واالوبرا ...وصوال اىل الفن السابع نفسه.
لكن ،يف املقابل ،ليست الكوميديا جناية عىل الفن ،وال صنفا دونيا نخجل
من املجاهرة بحبنا له ،او ادخاله اىل صالوناتنا .ليس الضحك اسفافا ،وال
جناية ،وال خيانة للفن الرفيع.
هناك كوميديا هابطة ،وكوميديا راقية .غالبا ما كانت السخرية والهجاء
واملبالغة والتضخيم والتهريج ـ والجرأة الصادمة احيانا ـ وغريها من السامت
والقوالب واالساليب التي يستبطنها الفن الشعبي ،هي مصدر إلهام االعامل
الخالدة التي نعتربها اليوم من كالسيكيات الرتاث االنساين .نذكر سوفوكليس
يف املرسح االغريقي ،وننىس ارسطوفان ...ننىس ان باسرت كيتون وشاريل
شابلن ،لكن ايضا اسامعيل ياسني وعادل امام ودريد لحام ،وكثريين غريهم يف
كل املجتمعات هم جزء اسايس من االبداع الراقي والفن الرفيع.
نقول ذلك والظلمة الحالكة تحيط بنا يف هذه املرحلة ،ونتذكر اننا اشتقنا
اىل الضحك .ليس الضحك تغريبا ،وتفريغا وهروبا بالرضورة ،بل هو ايضا
وعي ونقد وانتقاد هادف للواقع من اجل تغيريه ...نعم الضحك يفرغ
الشحنات السلبية ويحرر من القهر ،وهو بوابة االمل ،واستعادة التفاؤل
بالحياة .اىل جانب ذلك ،الضحك مدخلنا اىل التفكري والوعي السيايس حني
يكون هادفا ونقديا.
هذا يأخذنا اىل الحديث عن املرسح الساخر ،ومرسح الشانسونييه والنقد
السيايس املبارش ،كام مارسه سامي خياط الذي نحتفي به يف هذا العدد.
ليست مصادفة ان يكون فن "الشانسونييه" ازدهر يف بريوت السبعينات،
عاصمة االحالم والنهضة العربية ،والصخب السيايس والفورة الثقافية
واالعالمية .كانت بريوت عاصمة االزدهار االقتصادي واالجتامعي والسيايس
والثقايف ،تتسع لهذا الفن النقدي والساخر الذي جسده "مرسح الساعة
العارشة" .تتسع له وتحتاج اليه كطرف يف املعادلة التي قامت عليها
الدميوقراطية اللبنانية انذاك .كان سامي خياط ورفاقه ينتقدون السياسيني،
ويعلقون عىل االحداث ،ويعرون الخطاب السيايس ،ويف الوقت نفسها
يوجهون نقدا اجتامعيا اىل زمنهم ومعارصيهم .عرب نقد السلوكيات والعادات
والتقاليد والعقليات ...كل ذلك من دون اي ادعاء ،او فذلكة ثقافية ،او فوقية
ايديولوجية .الفن العفوي كام قدمه مبدعون ينتمون اىل الناس واملجتمع وال
يتعالون عليهم.
لقد اشتقنا اىل ذلك الزمن .لبنان مشتاق اليوم اىل زمن الضحك.
سمير مراد
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يف حال استهداف املكان .طبعا ،كنا مجانني،
لكن كنا نشعر مبسؤولية وباننا مجربون عىل
الوقوف بجانب جمهورنا وتقديم االعامل
املرسحية له يك نرفه عنه يف تلك الظروف
الصعبة .مررنا بتجارب وامتحانات وتحديات
كثرية يف تلك الفرتة ،حتى انه يف مرات كثرية
كنا نقدم املرسحية وفجأة انهمرت القذائف،
فكنا نقوي صوت املوسيقى يف الداخل يك ال
يسمع الجمهور ماذا يحدث يف الخارج .وهناك
مشهد مرسحي اشتهرت فيه هو مشهد العزاء،
حيث اقلد الناس وهم يحرضون مجلس عزاء.
حاولت حتى ان اخذ هذا الطقس الجنائزي
الحزين اىل فسحة ترفيهية ،من خالل تقليد
الناس كيف يتكلمون ويترصفون يف موقف
مامثل ،وتعرية السلوكيات الخبيثة احيانا يف
هذه املناسبة من خالل الفكاهة .يف اختصار،
كانت االجواء مختلفة جدا يف ذلك الزمن،
وكان الجمهور اللبناين تواقا اىل املرسح ،الن
االخري كان فسحة امل ونوعا من متنفس
كبري بالنسبة اليه .خالل الحرب ،كان لبنان
ال يزال متامسكا نوعا ما ،ومل يصل بعد اىل
حالة االهرتاء التي يعيشها اليوم لالسف.
االجواء كانت افضل ،واملودة كانت تسود بني
الناس ،والجمهور يتمتع بثقافة عالية ،ومل تكن
نسبة الهجرة كبرية ،وكان جيل الستينات من
املرسحيني شابا ونشيطا ومبدعا .لذا ،فحال
املرسح كانت افضل بكثري مام هي عليه
اليوم .وميكن القول ان الحرب كانت ملهمة
للعمل االبداعي ،وكل يشء مأساوي يجعل
الفنان يبدع ويخلق بنسبة اكرب ،النه يريد
ان يتحدى املآيس واملوت والكآبة .وهذا فعال
كان تحديا بالنسبة ايل واىل غريي من الفنانني.
فاملآيس والحروب تدفع مختلف انواع الفنون
من املرسح اىل املوسيقى والشعر والرسم ،اىل
التبلور بدرجة اكرب.
■ متسكت بتقديم االعامل الساخرة لكن
الخالية من الكلامت النابية ،ملاذا؟
□ منذ البداية ،قررت عدم تضمني اي كلمة
نابية يف اعاميل ،فالسخرية ضمن حدود
االحرتام تضع االصبع عىل الجرح بطريقة اكرث
فعالية من الشتيمة ،وتوصل الرسالة بشكل
افضل ،اىل جانب ان النقد الالذع يوجع اكرث
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لغات عدة ،حتى انه حني يقدم سريته الذاتية،
يضع االنكليزية والعربية والفرنسية كلغات
يجيدها ،واحيانا يضيف اليها لغات اخرى
(يضحك).

اعترب ان جمهوري الويف هو الذي وضع اعىل رتبة من النياشني عىل صدري.

بعض املسرح
الساخر اليوم يركز
على االبتذال ودغدغة
غريزة الجمهور

من الشتائم الرخيصة واملبتذلة ،وكل يشء
رخيص وسخيف ليس فنا .كام ان تربيتي يف
البيت واملدرسة والجامعة واملجتمع اللبناين
كانت االطار الذي مل اخرج عنه يوما.
■ تعترب من رواد املرسح الساخر يف لبنان،
كيف هو وضع هذا النوع املرسحي اليوم؟
وهل هناك ورثة لسامي خياط؟
□ بعض املرسح الساخر اليوم يركز عىل االبتذال
واالستسهال ودغدغة غريزة بعض الجمهور
الذي يفتش عن الكالم النايب ،والقفشات التي
تتخذ طابعا جنسيا .ويالالسف ،هذا هبوط
يشعرين بالخجل ،وال يولد تيارا فنيا اصيال يف
لبنان ،مع احرتامي الكبري للفنانني الذين مل

يتورطوا يف هذه اللعبة .يف خصوص الوريث،
حقيقة ال احد يرث احدا ،الن لكل فنان
اسلوبه وبصمته الخاصة.
■ هل ميكننا القول ان مرسح سامي خياط
ظل محصورا برشيحة اجتامعية معينة هي
الطبقة الفرنكوفونية؟
□ ال ميكن القول ان جمهوري محصور
بالطبقة الفرنكوفونية الن مرسحيايت كانت
تسقطب خمسني الف وستني الف مشاهد،
وتستمر عروضها سنة كاملة .اعتقد انه اذا
اجرينا احصاءات ،سرنى انهم ليسوا جميعا
فرنكوفونيني ،بل رمبا انهم تواقون جميعا
اىل اللغات االجنبية والفن .طبعا ،العنرص
االسايس من الجمهور هو فرنكوفوين حكام،
لكنني امتتع ايضا بجمهور غري فرنكوفوين،
واصال يكتنف مرسحي تنوعا كبريا ،اىل درجة
ان اي شخص ،اكان يعرف لغات اجنبية او ال
يعرف ،يستطيع ان يفهم املرسحية املعروضة،
الن الفن املرسحي الذي اقدمه وما زلت
لغاية اليوم ،هو لكل الناس ،بل هو لالوالد
ايضا ولكل طبقات املجتمع اللبناين رغم انهم
يصنفوين انني محصور بالفرنكوفوين ،ومل ال؟
فاللبناين انسان مثقف يفتخر دوما بانه يجيد

■ اخربنا عن عالقتك بلغة موليري؟
□ عالقتي باللغة الفرنسية قدمية ومستمرة،
النني تربيت يف كنف هذه اللغة يف البيت اوال،
فعائلتي كانت فرنكوفونية تتحدث الفرنسية
يف املنزل ،اىل جانب العربية واالنكليزية .الحقا،
تعلمت يف مدرسة الجمهور التي كانت رائدة
يف اللغة الفرنسية ايضا ،ثم اكملت تعليمي
يف جامعة القديس يوسف ،اىل جانب ان
اصدقايئ جميعا هم فرنكوفونيون .يف اختصار،
كنت محارصا بهذه اللغة ،لكن هذا الحصار
كان جميال ،واحببت هذه اللغة باراديت.
صحيح انه يقال بانها صعبة ،لكن هنا يكمن
التحدي الكبري بان نتعلم لغة ليست لغتنا االم،
ونجيدها ونكتب بها ونقدم بها اعامال فنية
رغم صعوبتها.
■ كيف تنظر اىل الوضع اليوم يف لبنان؟ وهل
يلهمك افكارا العامل مرسحية جديدة؟
□ ال شك يف ان الوضع يف لبنان مأساوي عىل
جميع االصعدة ،صحيا بوجود هذا الوباء
الخطري ،واقتصاديا وسياسيا واجتامعيا .فعال،
انها املرة االوىل التي نعيش فيها ظروفا مامثلة
حتى يف عز الحرب اللبنانية .وهذا ال اقوله
وحدي ،بل ان كل الناس يشعرون به .هل
هذا االمر يلهم الفنان؟ طبعا يلهمه .كل يشء
خارج عن الطبيعة واملألوف والحياة الطبيعية
يلهم الفنان ،اكان رساما او نحاتا او راقصا ،او
مطربا او مرسحيا النه سيحاول ان يستخرج
من هذا الوضع مواد للفكاهة والرتفيه من
جهة ،ومن جهة اخرى لالنتصار عىل املأساة.
فالفكاهة هي انتصار للعقل عىل املأساة.
طبعا ،لدي اطنان من االفكار ،لكن ال استطيع
االن ان احدد موعدا الستئناف نشاطي
املرسحي ،لكن حاملا تسنح الفرصة ،ساترجم
هذه االفكار التي اعاين من تضخم فيها متاما
كام التضخم الذي نعانيه يف العملة اللبنانية
ويالالسف (يضحك).

س .م

من مسرحياته

"بدا بوم".

"كليب سندويش".

"سالم دايت".

"ابوكاليبس".

"انفلونزا النجوم".

77

