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في الثقافة
حدث مسرحي طغى على خريف بيروت

بعد توقيف األمن العام مسرحية "تنفيسة"
مرسحية "تنفيسة" وما رافقها من ردود فعل اثر قرار اتخذته املديرية العامة لالمن العام يقيض بايقافها يف انتظار االستحصال 
عىل اجازة تسمح بعرضها، طرح سؤاال: هل كل ما حدث كان تنفيسة وانتهى؟ بالرتكيز عىل التفاصيل، نجد جانبا ايجابيا متثل 

يف اعادة التذكري باهمية املرسح يف حياة الناس والخوف عىل مستقبله ومدى استمراريته يف بريوت 

املقال

العامة  املديرية  يف  االعالم  شؤون  مكتب  رئيس  ابداها  التي  الحامسة 
للتأكيد  العام"،  "االمن  اىل  حديثه  يف  برجي  سليم  العميد  العام  لالمن 
وان  واربابه،  املرسح  بعامل  يتعلق  ما  كل  مع  ايجابية  بروح  تعاملها  عىل 
كانت  الحامسة  هذه  الحريات.  تقييد  يف  امنية  كمؤسسة  لديها  رغبة  ال 
بانجاز مهم احرزه عام  التذكري  العام من اجل  حافزا لفتح ملفات االمن 
"مونو" ملن هم  بالعرض عىل مرسح  "فينوس"  بالسامح ملرسحية   2015

فوق 18 عاما. 
وبديع  حايك  ريتا  ولبطليها  مارون  جاك  للمخرج  "فينوس"  مرسحية 
هذه،  جرأتها  واملضمون.  الشكل  يف  جدا  جريئة  مرسحية  هي  ابوشقرا، 
فيها الكثري من التحدي للجهة التي سرتفض هذا العمل ام ستقبله، كيف 
وبأي صيغة سيقدم عىل الخشبة. واقعة مل يشهدها املجتمع اللبناين من 
يف  الجريئة  باالفكار  حافال  كان  الذي  املرسح  تاريخ  اىل  بالعودة  قبل، 

ستينات القرن املايض وسبعيناته. 
البطال  سمحت  وسباقة  جريئة  خطوة  باتخاذ  العام  االمن  واجهه  تحٍد 
مرسحية "فينوس" بادارة لعبتهم عىل الخشبة لجمهور قد يفهم ويدرك 

املعاين التي يهدفون اىل ايصالها اليهم.  
ان  للزمان واملكان من اجل  يف اجندة كل عمل مرسحي هناك احتساب 
املناسب  التوقيت  يقال،  وكام  املناسب.  وقتها  يف  االوىل  االطاللة  تكون 
لالحداث  يومية   مواكبة  بعد  بدقة  املرسحي  يختاره  معلم"  "رضبة  هو 
تأثريا  واالكرث  الناس  املؤثرة يف  العوامل  عند  بالتوقف  البلد  يعيشها  التي 
عليهم يف حال طرحها. فاهمية كل عمل مرسحي هي يف ان يكون هادفا 
وموجها لهم يتحدث عنهم وباسمهم، ويعلن  بالصوت ومن عىل الخشبة 
ما يعجزون عن التعبري عنه اال ضمن جدرانهم االربعة. هكذا كان وقع 
مرسحية "تنفيسة" عىل  املتابعني للحدث ولرصخات ابطالها  الثائرين يف 
الشارع. الغريب يف االمر هو استحواذ هذا الحدث عىل اهتامم اللبنانيني 
رغم غرقهم يف مشاكل حياتية صعبة جدا. رغم كل الهموم، طغى  مشهد 
مشاهد  من  عداه  ما  كل  عىل  املدينة  امام مرسح  من  الثائرين  املمثلني 
التداول  يف  االوىل  املرتبة  "تنفيسة"  مرسحية  لتتصدر  مفاجئة  يومية 
لهذا  "تنفيسة"  اسم  اختيار  مصادفة  ليست  رمبا  لبنان.  يف  االجتامعي 

العمل، يف وقت يبحث فيه اللبنانيون عن متنفس يريحهم.   
برصاحة، لو مل تكن هذه املرسحية مرتبطة باسم نضال االشقر، ملا اتخذت 

هذه املسألة حجام كبريا اىل هذا الحد بجعلها قضية حريات. 
الوقت  باختيار  املرسحية  اللعبة  ادارة  كيفية  جيدا  تعرف  االشقر  نضال 

املناسب لها... انها معلمة. 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

املعلمة

االشقر: اود مناقشة االمن العام
حول الرقابة على االعمال املسرحية

املمثلة واملخرجة نضال االشقر.

■ نجحت نضال االشقر، كعادتها، يف لفت 
نظر املجتمع اللبناين اليها، آخر  حدث  يف 
مسريتها كان الشهر املايض عىل اثر ايقاف 
"تنفيسة"  مرسحية  عرض  العام  االمن 
عىل خشبة مرسح املدينة، امل يكن لديك 
عدم  نتيجة  يحدث  قد  ملا  مسبقة  نظرة 
عرض  اجازة  عىل  العمل  هذا  استحصال 
عىل  تقدميه  قبل  ما  العام  االمن  من 

الخشبة؟
□ ال مل اتوقع ذلك. بعد حضوري التامرين 
اعتربته عرضا غنائيا، ومبتابعتي له يف اثناء 
اىل  بوصوله  تحديدا  املرسح،  عىل  تقدميه 
يف  مرسحيا.  عرضا  فيه  رأيت  دقيقة   70
التي  االعامل  مسبقا  اراقب  ال  انا  الواقع، 
ضد  انا  املدينة.  خشبة مرسح  عىل  تقدم 
الرقابة والكل يعرف ذلك، ال االن بل منذ 
40 عاما من امياين بأن املرسح هو منصة 
يدخل  من  كل  الحر.  والتعبري  للحريات 
يف  الفنان  االميان.  هذا  لديه  املرسح  عامل 
حاجة اىل الشعور بالراحة حني يبدي رايه، 

رد فعل ابطال مرسحية "تنفيسة" املشابه ملشاهد 
الحراك يف الشارع اللبناين يف العامني املاضيني، هو 
منذ  الذاكرة   سكن  مبشهد  اشبه  اوضح  بصورة 
عام 1968 عىل اثر توقيف رجال االمن مرسحية 
ابطالها عنوة من عىل خشبة  بانزال  "مجدلون"، 
الجمهور،  امام  العرض  تقدميهم  اثناء  يف  املرسح 
مقهى  امام  املرسحية  باعادة  االعرتاض  فكان 
الناس.  عامة  امام  الحمرا  شارع  يف  شو  الهورش 
املمثلة  اسم  ارتباط  هو  حصل  ما  يف  الالفت 

زمن، واملعروف ايضا انني مع الرقابة عىل 
التطبيع  اىل  تدعو  التي  املرسحية  االعامل 
مع ارسائيل والصلح معها او تلمح اليهام. 
تشديدي  مع  ضده  فانا  جيدا  ذلك  افهم 
باالسفاف  االعامل  هذا  رقابة  عىل 
بهدف  االفكار   لتمرير  اليه   تلجأ  الذي 
التي  الخضة  العام.  االمن  من  التهرب 
رافقها  مبا  "تنفيسة"  مرسحية  احدثتها 
خصوصا  جدا،  مهمة  كانت  االن   حتى 
باهمية  الناس  لتذكري  الحايل  الوقت  يف 
املرسح وبنضالنا من اجل البقاء يف بريوت 
ان  واملناطق االخرى  مستقبال. ال بد من 
اشري، بعدما اشيع من معلومات مغلوطة 
حول دخول عنارص االمن العام اىل املرسح 
"تنفيسة" بهدف  اثناء تقديم مرسحية  يف 
مواصلة  من  ومنعهم  املمثلني  ايقاف 
الحقيقة هي ان رجال االمن  عرضهم، ان 
املدينة  مرسح  اىل  الوصول  تعمدوا  العام 
بشكل  معنا  للتحدث  العرض  موعد  قبل 
انوي  شخصيا،  انا،  اتخذ.  قرار  حول  الئق 
االمن  مع  واحدة  طاولة  اىل  الجلوس 
العام للبحث معا يف موضوع الرقابة عىل 

االعامل املرسحية. 

■ اعاد مشهد املمثلني يف عرض عملهم  يف 
الحمرا  شارع  شهده  آخر  مشهدا  الشارع 
بعد   1968 عام  شو  الهورش  مقهى  امام 
ايقاف  رجال االمن  مرسحية "مجدلون" 
التي كنت بطلتها، بانزال املمثلني من عىل 
الشارع  يف  عرضها  ليتم  املرسح  خشبة 
تشابها  تجدي  امل  حدث،  ما  عىل  اعرتاضا 
بني الحدثني، خصوصا ارتباط اسمك بهام؟

من  رمبا  التشابه،  هذا  وضعت  الناس   □
االذهان،  اىل  املشهد  هذا  عودة  باب 
املضمون.  يف  كليا  مختلف  االمر  ان  علام 
سياسية  مرسحية  كانت  "مجدلون" 
الفلسطينية  القضية  عن  تتحدث  بامتياز 
مرسحية  اما  املايض،  القرن  ستينات  يف 
للدولة  انتقادي   عمل  فهي  "تنفيسة" 
وما  ووجعهم  الناس  معاناة  عن  يتحدث 
ردده املمثلون يف ثورتهم يف الشارع، كرد 

هو  املرسحية  ايقاف  قرار  عىل  فعل 

واملخرجة نضال االشقر بهذين الحدثني، لكن مع 
هاتني  اىل  ادت  التي  واالسباب  الدوافع  اختالف 
النتيجتني.  يف هذا الوضع الحساس والدقيق جدا 
الذي مير فيه لبنان، اتجهت قضية ايقاف مرسحية 
من رجال االمن العام بعدا آخر، باستغاللها سياسيا 

عىل اعتبار ما حدث هو قمع للحريات.  
يف الواقع، مرسحية "تنفيسة" كانت حدثا مرسحيا 
من  املمتعضني  فعل  برد  العام  هذا  خريف  يف 
بتوقيف  املعنيني  طالب  الذي  العام  االمن  قرار 

ترخيص يسمح  الحصول عىل  انتظار  العرض يف 
مبراقبة  املخولة  املرجعية  كونه  بعرضها  قانونيا 
املرسحيات، حيث ال يجوز عرض اي عمل عىل 
عليه   ينص  كام  موافقتها،  دون  من  الخشبة 

القانون الصادر عام 1977. 
مع  لقاء  يف  العام"  "االمن  طرحته  الخالف  هذا 
املمثلة واملخرجة نضال االشقر، ومع رئيس مكتب 
العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  االعالم  شؤون 

العميد سليم برجي.

وليك يبديه عليه ان يكون مرتاحا واال ملا 
كنا وجدنا ابداعا يف االعامل املرسحية. اما 
يف حال مل يتأمن له هذا املناخ، فسيكون 

افكار مسبقة ال  الفني منطلقا من  نتاجه 
ميكنه التعبري عام يريد اال من خالل االطر 
منذ  معروف  هذا  موقفي  بها.  املسموح 
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يقولوا  فلم   العمل،  مضمون  نفسه 
عن  تحدثوا  فقد  املجال،  هذا  يف  جديدا 
الدوالر  وارتفاع  واملاء  الكهرباء  انقطاع 
سنة.  مئة  من  بل  االن  ال  الدولة،  وغياب 
تأخذ  الكلمة عىل املرسح  تقال  لكن حني 
مهم  املرسح  السبب  لهذا  آخر،   بعدا 

والناس تخاف منه.

مهرجان  عوض  عوض  املخرج  تسلم   ■
عن  حدثتنا  هال  بداياته،  منذ  "مشكال" 

هذه االنطالقة؟
مهرجان  هو  "مشكال"  مهرجان   □
هو  عوض  وعوض  الجامعيني  للطالب 
االمريكية  اللبنانية  الجامعة  خريج 
وبطلب من مرسح املدينة. بدأ االهتامم 
للطالب  تعبري  منصة  ليكون  بـ"مشكال" 
املهرجان  هذا  يقدم  حيث  سنة  كل  يف 
اعامال موسيقية وغنائية ومرسحية وفنية، 
بعد  السنة،  هذه  ارتأيت  مثال.  كالنحت 
كورونا  واقع  بسبب  املايض  العام  غيابنا 
بيوتهم،  الطالب مالزمة  الذي فرض عىل 
الكاتب  باسم  العام  ان تكون دورة هذا 
املرسح  يف  وجد  كونه  العارف  اسامة 
عالجا. ضم املهرجان 5 محرتفات توزعت 
من  االول  يف  انطلقت  ايام  خمسة  عىل 

ترشين االول املايض حتى السادس منه. 
ورش  االساس  يف  هي  املحرتفات  هذه 
عىل  توزعت  الطالب،  فيها  يشارك  عمل 
زينة  مع  بالدراما  العالج  التايل:  الشكل 
فيها  يتدرب  اخرى  عمل  ورشة  دكاش. 
مشاهد  حول  االرتجال  عىل  املشاركون 
واغنيات من مرسحية "ارضاب الحرامية" 
االشقر  نضال  تديرها   العارف  السامة 
ورشة  كنيعو.  ومنى  العبدالله  وخالد 
املشاركون عالقة  فيها  اخرى يخترب  عمل 
الروح بالجسد وطرق تفكيكها وتحريرها 
بوليكيفتش  الكسندر  الراقص  يديرها  له 
خالل  من  يحاول  لبناين  رقص  كمصمم 
املجال  هذا  يف  وكمعلم  كراقص  عمله 
البلدي. ورشة  للرقص  افاق جديدة  فتح 
مثابة  هي  "سابدأ"،  باسم  اخرى  عمل 

خالل  من  البدايات  عن  مرسحي  عمل 
والصوتية  اللفظية  التامرين  من  سلسلة 
املعلم  واملخرج  املمثل  مع  والحركية 
ويف  الجوال  "فوتسباران"  مرسح  يف 
ارثر  و"يردين"  الغجري"  الخيول  "سريك 

ليسرتينج. 

■ لجأ  الكاتب اسامة العارف اىل املرسح 
بعدما وجد عالجا فيه، ما هو؟ 

□ بداية، هربه من هذا املجتمع الصعب. 
اعتقد ان اسامة العارف املحامي والكاتب 
قد لجأ اىل املرسح ملعالجة نفسه بلجوئه 
اىل عامل الفن واالبداع. كل واحد منا يبحث 
والرقص،  املوسيقى  يف  العالج  هذا  عن 
املرسح  يف  لكن  الطبيعة.   يف  بامليش 
تقنيات تساعد االنسان عىل اخراج غضبه 

وحزنه وللخروج  من ذاته. 

■ هل سيشاهد الجمهور اللبناين مرسحية 
"تنفيسة"؟

□ ال اعتقد، هذه املرسحية كانت تنفيسة 
املخرج  مع  سابحث  ذلك  رغم  وانتهت. 
طلب  تقديم  مسألة  يف  عوض  عوض 
اجازة  عىل  لالستحصال  العام  االمن  اىل 

لعرضها. 

املسرحية كانت تنفيسة 
وانتهت ولن يشاهدها 

اللبناني الجمهور 

ال ضرورة لتضخيم 
ما حدث بتحويله الى 

قضية حريات

العميد برجي: قرار االمن العام
ليس قمعا للحريات بل تنفيذا للقانون

رئيس مكتب شؤون االعالم يف املديرية العامة لالمن العام العميد سليم برجي.

مشهد من مرسحية "تنفيسة" عىل خشبة مرسح املدينة.

مرسحية  العام  االمن  اوقف  ملاذا   ■
خشبة  عىل  الثاين  عرضها  يف  "تنفيسة" 
عرض  هو  العمل  ان  علام  املدينة،  مرسح 
الن  هل  بعد،  ما  يف  حدد  كام  غنايئ، 
املضمون كان يجسد شخصية متس برئيس 

الجمهورية؟
ما  عند  وال  املضمون  عند  اتوقف  لن   □
وصفت به يف ما بعد. املسألة كلها متعلقة 
يخص  ما  يف   1977 عام  الصادر  بالقانون 
عىل  حصولها  ورضورة  املرسحيات  مراقبة 

لالمن  العامة  املديرية  من  مسبق   اذن 
املرسح.  خشبة  عىل  عرضها  قبل  ما  العام 
االمن  تنفيذه.  وعلينا  موجود  القانون 
العام ليس سلطة ترشيعية، هو ميتلك آلية 
االجراء  املرعية  القوانني  لتطبيق  تنفيذية 
املطلوب  كان  اذا  خطأ.  يعترب  ذلك  وغري 
تعديل هذا القانون، فاالمر منوط مبجلس 
املوضوع ال  بنا. هذا هو صلب  ال  النواب 
املسألة  لتضخيم  اقل، وال رضورة  وال  اكرث 
للحريات.  قمع  هو  حدث  ما  باعتبار 

مفهوما  ليس  الرقابة  لتطبيق  مفهومنا 
العكس صحيح،  بل  الحريات  يقيد  صارما 
وذلك بالتعاطي مع هذه املسألة الدقيقة 
بروح ايجابية. نحن يف هذه املشكلة امام 
اقل،  وال  اكرث  ال  ادارية  قانونية  واقعة 

فلنعدها اىل حجمها الطبيعي. 

■ ملاذا اتخذت هذه املسألة بعدا سياسيا؟
يف  الهواء  سياسيا.  استغاللها  تم  لقد   □
لبنان يسّيس، خصوصا يف الوقت الحارض، 

بايقاف  متعلقة  املسألة  كانت  اذا  فكيف 
عرض مرسحية.

باستجواب  العامة  املديرية  قامت   ■
تم  اي مسائل  املخرج عوض عوض، حول 

استجوابه؟
□ هذا استجواب روتيني يتم عادة واالمر 
نحن  به.  يل  شأن  وال  مبهامي  متعلق  غري 
العامة  املديرية  االعالم يف  كمكتب شؤون 
املهم  املوضوع،  يهمنا هذا  العام ال  لالمن 
هو  حصل  ما  الن  القانون  تطبيق  لدينا 
مخالفة له. هم يعرفون اننا املرجعية التي 
عليهم  العودة اليها لالستحصال عىل اجازة 
عرض تسمح لهم بتقدميها عىل املرسح، ال 

بالذهاب بهذه القضية اىل مكان آخر. 

لديها  كان  االشقر  نضال  ان  تعتقد  اال   ■
رؤية مسبقة ملا قد يحدث؟ 

واملخرضمة يف  الخبرية  فهي  يجوز،  قد   □
تدرك  والنها  االديب.  والفن  املرسح  عامل 
معنا،  متجاوبة  كانت  به  قمنا  ما  صوابية 
االجراءات  الستكامل  استعدادها  وابدت 
اىل  بادر  من  وهي  املطلوبة،  القانونية 
هذا  عند  املوضوع  وانتهى  املوقف  هذا 

الحد. اعتقد انها كانت تنفيسة وانتهت.   

■ هل تعتربها هفوة من قبلها؟
نضال  احّمل  ال  يك  هفوة  اعتربها  لن   □
االشقر موقفا مل تقصده او تعمدته، وذلك 

من قناعتي بأن نياتها طيبة. 
د. م


