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مسرح
إنفجار املرفأ خ ّلف خرابًا كبيرا في الفضاءات الثقافية
حمالت إلنقاذ مسارح بيروت :محكومون باألمل
مع جالء صورة انفجار الرابع من آب ،اتضح حجم الدمار والخراب الذي طاول خشبات املرسح والصاالت الفنية يف بريوت .مسارح
كاملة ابيدت عن بكرة ابيها .خسائر املجتمع الثقايف والفني كبرية ،اولها تبدأ بخسارة يف االرواح وال تنتهي بخسارة الخشبة التي
احتضنت مشاغلهم وابداعاتهم .يف هذا االطار ،انطلقت حمالت محلية وعاملية من اجل اغاثة ما تبقى من مسارح يف بريوت
يطول الحديث عن انعكاسات انفجار مرفأ بريوت
عىل الصعد كلها .االف اللبنانيني ترشدوا وباتوا بال
مأوى ،تهدم اهم شارع يحوي العدد االكرب من
البيوت الرتاثية (الجميزة ومار مخايل) ،وهناك
مئات ممن ازهقت ارواحهم يف هذه الفاجعة.
ويالالسف ،فان املبدعني نالوا حصتهم ايضا يف
هذه الكارثة بارواحهم وارزاقهم وايضا بالفضاءات
املرسحية والفنية التي تحتضن اعاملهم .خسارة
البلد كبرية لجهة الفنانني الذين فقدوا ارواحهم يف
االنفجار ،اذ ان هؤالء ساهموا يف ابراز خصوصية
املدينة الثقافية واالجتامعية والعمرانية ،عىل
رأسهم جان مارك بونفيس .املهندس املعامري
اللبناين الفرنيس ،ولد يف بريوت عام  ،1963واشتهر
باهتاممه باملباين الرتاثية ،ومساهمته يف ترميم
املباين القدمية التي ترضرت خالل الحرب االهلية
منذ عام  .2006كان هذا املتيم بالرتاث عاشقا
لبريوت ،هو الذي وصفها بأنها مدينة املفارقات.
يف الرابع من آب ،كان بونفيس عىل رشفة بيته
يف املبنى الذي صممه يف وسط مار مخايل .حني
طلع االنفجار االول ،حمل هاتفه ليوثق الحدث ،اذ
باالنفجار الثاين يحصد روحه الجميلة التي ستظل
تحوم عىل كل مبنى ترايث ساهم يف ترميمه .من
ضحايا االنفجار ايضا مصممة املجوهرات املعروفة
هالة طياح ،والقائم عىل صالة "اجيال" يف الحمرا
فراس الدحويش ...وجوه شكلت هوية املدينة
وذاكرتها الثقافية والحضارية ،التحقت بركب الذي
قضوا يف الكارثة التي اجهزت ايضا عىل الصاالت
املرسحية والفنية .فكلنا يعرف ان منطقتي مار
مخايل والجميزة تضم عددا كبريا من الصاالت
الفنية واملرسحية ،اىل جانب منطقة الحمرا
والسوديكو وغريهام .مبدعون فقدوا املسارح التي
تحتضن اعاملهم وقلقهم وشغفهم ،فيام ُنكب
اخرون ببيوتهم وفقدوا كل ممتلكاتهم .يف هذا
االطار ،انطلقت مبادرات وحمالت عىل السوشال

وملجأ للمشاهدين من مختلف املشارب ،كام انه
جري العديد من انشطته لصالح االطفال املهمشني
واملعدمني .وال ننىس الالئحة الطويلة من العروض
املرسحية ،والحفالت املوسيقية ،والعروض االدائية
التي شهدتها خشبته عىل مر السنوات ،اىل جانب
ورشات عمل تربوية كان يقيمها اسبوعيا مبشاركة
فنانني من بريطانيا ،وفرنسا ،وايطاليا ،والواليات
املتحدة ،وتركيا ،وارمينيا ،وسوريا ،وكندا ...اخريا،
كان هذا املرسح يستخدم دوريا من اجل جمع
التربعات التي كانت تعود لصالح تعليم االطفال
الفقراء الذين ال ميلك ذووهم القدرة عىل ارسالهم
اىل املدرسة.
اليوم ،يبدو املرسح اشبه باالطالل ،والخراب يعم
املكان .اذ ان االنفجار اطاح جدرانه الخارجية
والداخلية عىل السواء ،اىل جانب خشبة املرسح.
طبعا ،الخراب طاول ايضا االبواب ،والنوافذ،
والسقف ،ونظامي االضاءة والصوت ،واملعدات
الكهربائية .حتى ان ابوابه ونوافذه املصنوعة
من خشب االرز ،الشاهدة عىل عرصه الذهبي،
كلها استحالت نرثا وشظايا .اما الجدران الخارجية
املصنوعة من الحجر الرميل ،فتعاين هي االخرى
من فجوات جراء االنفجار ،وهي تحتاج بشكل
عاجل اىل االصالح قبل بداية الشتاء وموسم
االمطار .لذا ،اطلق جو قديح رصخته التي تجاوب
معها فنانون كثريون من لبنان وخارجه .اذ اعلن
هؤالء عن عروض جديدة لهم يعود ريعها لرتميم
مرسح الجميزة.

"استوديو زقاق"

"مرسح الجميزة" من اكرث الفضاءات ترضرا.

"مرسح الجميزة"

"مسرح الجميزة" هو
االكثر تضررا جراء االنفجار
يليه مسرح "فرقة زقاق"
ميديا نظمها مرسحيون وفنانون ومبدعون من اجل
جمع التربعات الهادفة اىل دعم املسارح والصاالت
الفنية والفنانني الذين ترضروا جراء االنفجار.

لعل مرسح الجميزة هو من اقدم املسارح يف
العامل العريب ،واكرثها ترضرا جراء االنفجار.
املرسح الذي يديره الفنان واملخرج جو قديح،
شهد اول مرسحية يف العامل العريب ،هو الذي يربو
عمره عىل  125عاما .يف هذا االطار ،اطلق جو
قديح عىل صفحة املرسح عىل فايسبوك حملة
لجمع التربعات من اجل اعادة ترميم املرسح.
فاالنفجار ادى اىل ارضار كبرية طاولت املرسح،
اضافة اىل املدرسة التي يقع فيها .بعد تجديد
هذا املرسح عام  ،2013استحال حضنا للفنانني

عىل مسافة قريبة من مرسح الجميزة ،يقع مرسح
"فرقة زقاق" ،او "استوديو زقاق" ،يف منطقة
كورنيش النهر ،وهو يعترب ايضا من املسارح االكرث
ترضرا جراء االنفجار .عىل صفحة الفرقة عىل
فايسبوك ،اعلن القامئون عىل املرسح ان طاقم
الفرقة كان قد غادر املرسح قبل دقائق قليلة
من االنفجار .هذه الصدفة انقذت حياة الفرقة
التي تأسست عام  2006وقدمت اعامال تنبش
من الذاكرة الجامعية الشعبية ،وتحيك قصص
املهمشني والالجئني وتقارب قضايا اجتامعية
وسياسية حيوية .اليوم ،اعضاء الفرقة باتوا بال
املرسح الذي افتتحوه عام  2008يف قلب منطقة
تعاين من الفقر ومن مختلف اشكال التهميش
االجتامعي واالقتصادي والسيايس.

نقطة على السطر

الثقافة اللبنانية (أيضًا) منكوبة
اي مجتمع متقدم ،اي نظام دميوقراطي ،منذ ايام االغريق ،يحتاج ركيزتني لوجوده....
بل قل قاعدتني اساسيتني ،معقلني يخترصان روح الحارضة ،وتقدم املجتمع ،وازدهاره
الفكري .هذان املعقالن هام :الربملان واملرسح .الباقي مهم ،الجامعة واملرصف واملصنع
واملنرب االعالمي ،الخ ...لكن يف هذين الرصحني تدار شؤون الناس ،و ُيخرتع املستقبل ...اذا
كانت الندوة الربملانية هي مكان تقاطع اآلراء واالتجاهات التي تصنع الحياة السياسية،
وتشكل مالمح الدولة ،والقوانني ،وفن ادارة شؤون الحارضة ...فإن املرسح هو الفضاء
املدين الذي يلتقي فيه االفراد الباحثون عن معنى لوجودهم ،عن اجابات عن هواجسهم
ومشاغلهم ،وفيه تصاغ مالمح املجتمع ،ويتشكل ضمري الجامعة ،وهويتها ،وروح االمة
يف عرص من العصور.
عندما بلغ لبنان ذروة تحققه وازدهاره ،كان يتمتع بحياة سياسية صاخبة ،وبحياة ثقافية
خصبة ورائدة ومجددة .هكذا كتبنا تاريخنا الحديث واملعارص ،وهكذا اطلينا عىل املحيط
والعامل ،وانتمينا إىل العرص .وحتى االمس القريب ،عىل الرغم من كل املصاعب والعرثات
واالزمات ،كان يف بريوت فضاءات ثقافية ال تحىص ،يؤمها جمهور متنوع عىل مستوى
االنتامءات واالجيال .ولطاملا كانت هذه الفضاءات هي مصنع التعددية واللحمة االجتامعية
والوطنية .ناهيك بأن الثقافة صناعة ايضا ،وقطاعات منتجة تستقطب مهنا واختصاصات
وتقنيات ،من خالل حركة تفاعل تدر االرباح املادية وتخلق الفرص والوظائف.
الربملان هو محور نقاشاتنا املستقبلية اليوم يف لبنان ،لكن ماذا عن الثقافة؟ هل ميكن
اليوم ان نتصور بريوت من دون اماكنها الثقافية؟
نطرح السؤال ألن كارثة املرفأ التي دمرت جزءا من بريوت ،شلت معظم الفضاءات الثقافية
ايضا ،وعطلت الحياة الثقافية ،مع ّرضة الكثري من املؤسسات الصغرى اىل االفالس واالقفال.
شاهدنا يف االعالم كم الغالرييهات واملتاحف واملكتبات العامة ،وصاالت العرض واملسارح
التي دمرها االنفجار ...من متحف رسسق يف االرشفية اىل مرسح املدينة يف شارع الحمراء...
اليوم يطرح الفنانون الصوت ،ومن خلفهم املؤسسات التي تحتضنهم وتنتج لهم وتعرض
لهم ...هناك حاجة ماسة اىل االنقاذ ،والدعم واملساعدة عىل انبعاث هذا القطاع املنكوب.
طبعا هناك املدارس واملستشفيات واملتاحف واملؤسسات .هناك املباين الرتاثية واالثرية
التي يجب ان تنقذ من جشع املستثمرين .هناك مساكن الناس ،خصوصا من الطبقة
الفقرية والوسطى .وهذه يف حاجة اىل اعادة تأهيل ،اجتامعي واقتصادي وعمراين .لكن
الثقافة باالهمية نفسها ،وال يجب ان يأيت من يقول انها ليست االولوية ،وانها تأيت يف
درجة ثانية او ثالثة.
الخطر الكبري اليوم اهامل املسارح وصاالت العرض ،او تركها ملساعدات اجنبية غامضة،
وانتقائية ،ولها اهدافها ،من دون تدخل الدولة وحاميتها .الخطر الكبري ان يعاد بناء
لبريوت ـ االمر الذي نتمناه رسيعا ومتكافئا وعادال وديناميا ـ فنلتفت حولنا وال نرى
مرسحا او صالة عرض.
ملاذا؟
ألنها "ليست اولوية".
ألن االموال غري متوافرة ،وألن املكاسب املادية املبارشة غري مغرية .هكذا يكون انفجار
املرفأ قد قىض ،من جملة الخسائر البرشية واالجتامعية واالقتصادية ،عىل روح املدينة،
وروح الوطن .وما نفع اعادة اعامر مدينة خالية من الثقافة؟
سمير مراد
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اىل جانب املرسحني املذكورين انفا ،هناك
مسارح اخرى تتوزع بني الحمرا ("مرسح املدينة")
والطيونة ("مرسح دوار الشمس") ،والسوديكو
("مرسح مونو") ...كلها ترضرت بنسب متفاوتة.
من هنا ،كانت الحمالت الكثرية التي انطلقت من
اجل انقاذ هذه الفضاءات ،خصوصا واننا شهدنا
يف االعوام االخرية انحسارا يف عدد املسارح يف
العاصمة.
من هذه املبادرات ،واحدة اطلقها املخرج اللبناين
قاسم اسطنبويل مؤسس "املرسح الوطني اللبناين"
يف مدينة صور ،الذي يعترب اول مرسح وسينام
مجانية يف لبنان .كام انه خاض رحلة طويلة يف
اعادة تأهيل وافتتاح العديد من صاالت السينام
املقفلة يف جنوب لبنان منذ عقود بسبب الحرب
من خالل جمعيته "تريو للفنون" .بعد انفجار مرفأ
بريوت وظهور حجم الدمار الذي لحق مبسارح
وصاالت بريوت ،اطلق اسطنبويل حملة تضامن من
اجل التطوع واملساهمة يف اعادة تأهيل املسارح
واملراكز الثقافية املترضرة عرب "شبكة الثقافة
والفنون العربية" .واالخرية "منصة الكرتونية
مفتوحة تأسست خالل ازمة كورونا مببادرة من
ناشطني ثقافيني بهدف تشبيك االفراد واملؤسسات
الثقافية والفنية ،ومن اجل فتح صلة وصل
وقنوات لتبادل االحداث واملهرجانات ،والخربات
والتجارب يف الفن والثقافة يف لبنان وفتح جسور
للتعاون من اجل التضامن الثقايف يف ظل االزمات
الحالية" ،وفق ما يعرف عنها القامئون عليها .كام
وضع اسطنبويل "املرسح الوطني اللبناين" يف صور
ترصف الجميع مجانا.
يف ّ
يف مقابلة مع "االمن العام" ،يوضح اسطنبويل
مبادرته" :خالل ازمة كورونا ،اطلقنا انشطة
اونالين ،اضافة اىل "شبكة الثقافة والفنون يف
لبنان" التي هدفت اىل ارساء نوع من التضامن
الثقايف والتشبيك حتى يتم التواصل بني املؤسسات
الثقافية ونستطيع اقامة الندوات ونبحث عن
الحلول ملساندة بعضنا بعضا من خالل هذه
الشبكة التي ضمت ناشطني وفاعلني ثقافيني
وفنانني من لبنان وخارجه .وحني وقع االنفجار يوم
الرابع من آب ،بدأنا نفكر يف كيفية توجيه هذه
الشبكة وتفعيلها من اجل التضامن واملساعدة يف
موضوع املسارح املترضرة .بالنسبة الينا كـ"جمعية
تريو للفنون" الناشطة يف العمل عىل اعادة تأهيل
الصاالت السينامئية واملسارح ،فنحن اعدنا تأهيل
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"استديو زقاق" من الداخل.

"مرسح الجميزة" من الداخل.

قاسم اسطنبويل.

"استوديو زقاق" يف كورنيش النهر بعد االنفجار.

ثالث صاالت سينامئية يف السابق ،جمعنا الشباب
والصبايا املتطوعني من منطقتي صور والنبطية
اىل بريوت ملساعدة املسارح التي ترضرت ،كازالة
الركام والتنظيف ،ووضعنا كل امكاناتنا كام
مرسحنا يف صور يف ترصف اي فنان يود استخدامه
باملجان .كام عرضنا عىل املسؤولني عن املسارح

التي ترضرت ان نضع خربات تقنيينا ونجارينا
وغريهم يف ترصفهم باملجان .بعد ذلك ،اطلقنا
حملة اونالين ضمت صورا فوتوغرافية ولوحات
ورسامت ،وقد شارك معنا اكرث من سبعني فنانا
من لبنان والعامل .كانوا يرسمون ويعرضون االعامل
للبيع ليعود ريعها اىل املسارح املترضرة .وحاولنا

تسويق كل الحمالت التي اطلقتها املسارح يف
لبنان من اجل جمع التربعات للفضاءات املترضرة.
واقمنا ايضا معرضا عىل مينا صور كتحية اىل مرفأ
بريوت دعام للمتاحف واملسارح والصاالت التي
ترضرت يف االنفجار".
اىل جانب قاسم اسطنبويل ،هناك اكرث من 13
حملة عاملية الغاثة املسارح والصاالت الفنية
املترضرة جراء االنفجار .نذكر مثال "تجمع اغاثة
املرسح يف لبنان" الذي يضم اكرث من مئة عضو
من العاملني يف املرسح من بينهم حنان الحاج
عيل وكريم دكروب وسحر عساف وغريهم .يرمي
التجمع اىل مساعدة املرسحيني املترضيني من
االنفجار ،اىل جانب اعادة بناء ما تهدم من املسارح

البريوتية عىل رأسها "مرسح الجميزة" .عىل صفحة
التجمع عىل فايسبوك ،اعلن القامئون انهم نجحوا
يف جمع حواىل نصف املبلغ املقدر الصالح
االرضار يف مسارح لبنان والعاملني املترضرين.
كام نرى عىل الصفحة فيديوات ملمثلني مرسحيني
ومخرجني معروفني من لبنان والعامل ،يدعون
املجتمع الثقايف والفني اىل التربع من اجل مد
يد العون اىل الفنانني واملسارح املترضرة .رسيعا،
انترش هذا الدعم كالنار يف الهشيم .مرسحيون
وموسيقيون من العامل اقاموا حفالت وعروضا
عاد ريعها اىل خشبات لبنان ،فيام اطلق "صندوق
التضامن مع لبنان" الذي تديره مؤسستا "املورد
الثقايف" و"الصندوق العريب للثقافة والفنون"

(افاق) ،مبادرة دعم عاجل واستثنايئ للعامالت
والعاملني يف القطاع الثقايف والفني يف بريوت ،من
املترضرين جراء االنفجار .ويف بيان ،اكدت مديرة
"املورد الثقايف" ايلينا ناصيف ومديرة "افاق" رميا
املسامر ان محرك هذه املبادرة االسايس يكمن
يف "اولوية الحفاظ عىل يشء من التامسك لقطاع
باكمله ،يف غياب اي دور او تحرك للقطاع العام،
ليتمكن افراده من االستمرار يف لعب دورهم يف
النقد والتوثيق وطرح االسئلة ومساءلة املسلامت
واالضاءة عىل مرويات مهمشة وطرح مواضيع
ملحة مبقاربات تعيد تشكيل عالقاتنا بالحارض
واملايض والسياسة والحيز العام".
هذه املبادرة تستهدف دعم االفراد من فنانني
وتقنيني وعاملني يف القطاع الثقايف والفني ممن
ترضروا مبارشة ــ اصابات جسدية ونفسية ،تدمري
منازلهم ،فقدان معداتهم واماكن عملهم ــ من
خالل منحة تراوح قيمتها بني الفني و 4االف دوالر
امرييك .هذا التضامن من مبدعي العامل مع مبدعي
بريوت ،يفتح كوة امل يف املستقبل ،خصوصا لجهة
مستقبل املرسح الذي يعاين االمرين يف بلد كلبنان.
اال ان قاسم اسطنبويل ال يبدو متشامئا.
حني نسأله عن مستقبل ايب الفنون يف بلد يعاين من
مختلف االزمات االقتصادية والسياسية واالمنية،
يعلق قائال" :بالطبع ،املرسح هو مرآة الواقع
االجتامعي واالقتصادي والسيايس الذي نعيشه،
واالنفجار انعكس حتام عىل الحياة الثقافية
واالبداعية ،اضافة اىل كورونا واالزمة االقتصادية.
وبالطبع ،سيؤثر االنفجار عىل املواضيع التي
سيتناولها املرسحيون واملخرجون والكتاب ،اكان
يف املرسح او السينام او الدراما ،الن هذا الحدث
ليس عاديا ،بل مصريي احدث تحوال جذريا يف
الحياة عىل مختلف االصعدة يف لبنان .اما بالنسبة
اىل وضع املرسح ،ففي النهاية هو مر بازمات
عدة ،وطبعا هذه املرحلة هي من اصعبها ،لكنها
ليست ازمة وجود .هو اصال يعاين من ازمة غياب
الجمهور واملتلقي وال مرسح من دون جمهور.
مع انتهاء ازمة كورونا وتحسن الوضع االقتصادي،
اعتقد بأن الجمهور سيعود ،وسيعود معه املرسح.
وميكن القول بان املرسح يف حاجة اليوم اىل عودة
الحياة اىل خشباته ،فاملرسح ال ميوت يف النهاية.
بل سيعود بفضل املرسحيني والشباب يف لبنان،
ونحن محكومون باالمل ومتمسكون بالحب".
س .م.
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