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قضية

ّمسرح بيروت

استملكوه!
بيار أبي صعب

ماذا يبقى من املدن حني يأتي
العمران على حساب الروح؟ يكفي أن
ّ
نتأمل في «إعادة إعمار» بيروت التي
ّ
ّ
على
تعرى من نفسها كل يوم أكثرّ ،
أنغام :البزنس بخير ،لبنان بخير .إنها
ّ
ّ
رعوية في زمن
ملعادلة فريدة ّ:ذهنية ّ
ّ
العوملة ،ونفسية تاجر الكشة في عز
هيمنة السوق .الحصيلة بلد مقامر
وانتحاريّ ،
تحركه املصالح ّ
الضيقة
ّ
والعصبيات .بلد كل شيء
واألهواء
فيه لالستثمار والبيع :القضايا الكبرى
قبل سواها .تقول لوزير الثقافة:
سيقفل «مسرح بيروت» ،يجيبك :ما
ً
ّ
هم ،سنبني أوبرا بدال منه« .أوبرا»؟
ّ
الوطنية» منذ
كما ننتظر «املكتبة
سنوات على األرجح .كما ستبنى «دار
الثقافة والفنون» (هل يعرف عنها
شيئًا؟) .كما تعمل الدولة بكل قواها
على تطوير الكونسرفاتوار الوطني
وتحديثه .كما ينتظر الـ«بيكاديللي»
أن يأتي مستثمر ويبتلعه .كما
ّ
بريطانية بفندق
ستفاجئنا شركة
سوبر دو لوكس مكان «التياترو
الكبير».
ّ
معالي الوزير لم يكن قد سمع بقضية
«مسرح بيروت» من أساسها ،حني
ذهبت إليه زميلتنا .نشط واستفسر
وأصدر بيانًا ،واعتبر أن ّ
مهمته تنتهي
ليس ذنبه ،بل ذنب
هنا .الذنب ّ
ّ
املؤسسات الهشة وديموقراطية
املحاصصة .يفترض بوزير ثقافة آت
من املشروع السياسي الذي ينتمي
إليه غابي ّليون ،أن يجعل من الدفاع
عن التراث املادي وغير املادي لبيروت
ولبنان ّ
قضيته األولى .كال ،معالي
َ
الوزير ،لست «غلبان» ،بإمكان وزارتك
وحكومتك أن تنقذ هذا املكان
الذي لن ّ
يعوضه أي مبنى آخر من زمن
ّ
«اإلعمار» .لعلك سمعت بـ«غودو»
الذي دعاه عصام محفوظ وشكيب
خوري ذات ّمرة إلى «مسرح بيروت»،
يوم كانت املدينة مختبر ّ
الحرية
والنهضة والعدالة والعروبة .هل
تعرف بطل بيكيت الشهيرّ ،
سيدي
الوزير؟ الشباب الذي سيحتشد غدًا،
تحت نافذتك ،يطالبك بحماية ذاكرة
«غودو» من غزو الهمبرغر والبترودوالر
 ...تلك ّ
مهمة وزير الثقافة أساسًا!
بوسع الدولة أن تستملك «مسرح
بيروت» .اتركوا لنا ّ
بقية روح في هذا
املاخور العظيم.

إ ّنهم يقتلون
ذاكرتنا
ّ

تحرك الفرصة األخيرة ...في انتظار البرابرة
ّ
زينب مرعي
«م� �س ��رح ب� �ي ��روت» ف ��ي ع�ي�ن امل��ري �س��ة
ي �ع �ي��ش آ ّخ � ��ر أي� ��ام� ��ه .ه � ��ذا م ��ا ي�ش�ع��ر
ب��ه وي�ت��وق�ع��ه ال �ف �ن��ان��ون ...ل�ق��د اخ�ت��ار
ه ��ؤالء أن ينظموا ط ��وال ه��ذا الشهر
ّ
ّ
يتضمن
وداعيًا في املسرح
برنامجًا
أم� �س� �ي ��ات وع � ��روض � ��ًا .ف �ي �م��ا ت ��داع ��ى
امل� �س ��رح � ّ�ي ��ون وامل �ث �ق �ف ��ون إل � ��ى وق �ف��ة
ّ
احتجاجية غ �دًا أم��ام وزارة الثقافة،
رام�ين ال�ك��رة ف��ي ملعب ال��وزي��ر (ال��ذي
ّ
تنصل منها سلفًا) وحكومته .الدولة
ّ
ال�ل�ب�ن��ان��ي��ة ال�ت��ي ط��امل��ا ك��ان��ت الثقافة
ّ
تتحرك
آخر اهتماماتها ،آن األوان ألن
إلبقاء هذا الصرح.
«مسرح بيروت» شاهد على العصر
ال ��ذه� �ب ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ب�ق��ي
ي �ن �ب��ض إل� ��ى ال� �ي ��وم ب �ف �ض��ل م� �ب ��ادرة
فريدة ألحد ّأصحاب العقار السابقني،
س �ع �ي��د ّس ��ن ��و وزوج � �ت � ��ه .ف ��ي ،1965
افتتح سنو «مسرح بيروت» لتنطلق
ف ��ي امل��دي �ن��ة ت �ج��رب��ة خ ��اص ��ة .اخ �ت��ار
أن يعطيه اس��م «ت�ي��ا ّت��ر دو ب �ي��روت»
ليبعد عنه شبهة الخفة التي ارتبطت
ب �م �ص �ط �ل��ح «م� � �س � ��رح» ذل � ��ك ال ��وق ��ت!
وس��رع��ان م��ا ص��ار امل �س��رح «مختبرًا
ل�ل�م�س��رح ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي الستينيات،
ون � ��اف � ��ذة ع� �ل ��ى ال� �ت� �ج ��دي ��د وت � �ج ��ارب

ال �ع ��رب ف ��ي ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات» ،بحسب
الروائي إلياس خ��وري .بالنسبة إلى
الفنانني الذين تعاقبوا على «مسرح
بيروت» ،كان نجاح ّ العمل املسرحي
ّ
أهم من أي شيء ّ لسنو .ويرى روجيه
ع �س��اف ال �ي��وم أن� ��ه «ب��إق �ف��ال «م �س��رح
ب �ي��روت» ،ي�م��وت ش��يء م��ن ه��ذا الفكر
الذي سمح بازدهار الفن واملسرح في
الستينيات».
دف ��اع ��ًا ع ��ن ت �ل��ك ال� ��ذاك� ��رة ،ول �ل �ح��ؤول
دون إق�ف��ال امل�س��رح ف��ي نهاية الشهر
ال � �ح ��ال ��ي ،ي �ع �ت �ص��م ال� �ف� �ن ��ان ��ون ع�ن��د
ال �ع ��اش ��رة وال �ن �ص��ف م ��ن ص �ب��اح غد
أمام وزارة الثقافة في الحمرا بهدف
«ض �م ��ان دي �م��وم��ة «م �س��رح ب �ي��روت»
واح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى غ �ي��اب دور ال��دول��ة
ووزارة ال �ث �ق��اف��ة ف ��ي وض ��ع س�ي��اس��ة
ث�ق��اف� ّ�ي��ة ت�ح�م��ي ال �ف �ض��اءات ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة
ّ
والفنية في لبنان».
ّ
ل� �ك ��ن م� � � ��اذا س� �ي� �ح ��ل ب ��امل � �س ��رح ب �ع��د
اإلق � �ف ّ� ��ال؟ ي �ب ��دو األم � ��ر م �ب �ه �م��ًا ح�ت��ى
للممثل عصام بو خالد الذي أعاد مع
«مسرح
مجموعة من زمالئه افتتاح
ّ
ّ
بيروت» عام  .2009يؤكد بو خالد أنه
ال يدرك ما سيؤول إليه املسرح .خبر
هدم املبنى ال��ذي يشاع منذ سنوات،
ّ
وإنشاء مركز تجاري مكانه لم يؤكده
ّ
أحد .كذلك هناك َمن أخبره بأن املبنى

وامل �س ��رح ق��د ي�ب�ق�ي��ان ع �ل��ى ح��ال�ه�م��ا،
لكن «بعد نزع هوية مسرح بيروت»
َّ
ليؤجر باسم آخر.
ويضيف ب��و خ��ال��د« :ال أح��د يعطينا
معلومات دقيقة .يكتفون بإخبارنا
ّ
ب � � ��أن األم � � � ��ور س �ت �ت �ض��ح م� �ّ�ع ن �ه��اي��ة
الشهر ال�ح��ال��ي» .سعيد سنو ب��دوره
ّ ّ
ي��ؤك��د أن ّال��ورث��ة اآلخ��ري��ن ف��ي املبنى
م��ن آل س��ن��و أي �ض��ًا ،وم��ال�ك��ي امل�س��رح
ال � �ج ��دد س � �ي � ّ
�ؤج ��رون ا ّمل � �س � ّ�رح ب��اس��م
آخر .يضيف سعيد سنو أنهم رفعوا
دع��وى ض� ّ�ده ليحصلوا على املسرح
ّ ّ
بعدما اعتقدوا أن تعلقه به عائد إلى
الربح الذي ّ
يدره عليه .يضحك قبل أن
ّ
يضيف« :ال يعلمون أن امل�س��رح كان
مصدر خسارة لي طوال  47سنة .لقد

لم يؤكد أحد بعد خبر
هدم المبنى وإنشاء
مركز تجاري مكانه كادر

ُ
هدم مرتني في الحرب وأعدت إعماره
يبقى».
فقط كي ّ
ي �ش �ع��ر س ��ن ��و ب ��أس ��ى ت �ج ��اه ّ خ �س��ارة
«م� �س ��رح ب � �ي� ��روت» ،ح �ت��ى إن � ��ه ي �ل��وم
فخصومه
الفنانني أكثر من غيرهم،
ّ
ربحوا املسرح بدعوى إخ�لاء .أي إنه
ّ
ّ
التجارية
إذا أثبت املالك أن أحد املحال
ً
ف��ي ع �ق��اره ب�ق��ي م�ق�ف�لا ل�س�ن��ة ،يمكنه
عندها استرجاعه .هكذا بعدما أقفل
املسرح  5سنوات ب�ين  2004و،2009
ً
أص� �ب ��ح س� �ه�ل�ا ع �ل �ي �ه��م اس �ت��رج��اع��ه.
«هذا املسرح يعني لي الكثير .خلقته
وح ��اف � �ظ � ّ�ت ع� �ل� �ي ��ه ،ث � ��م خ� �س ��رت ��ه ف��ي
املحكمة ألنه طوال  5سنوات لم يطرق
ّ ّ
ً
أي ف��ن��ان بابي ليطلب أن ي�ق� ّ�دم عمال
ّ
ّ
فيه .ثم في السنتني األخيرتني ،قدمته
ل �ه��م م �ج��ان��ًا ك ��ي ال أخ� �س ��ره .وال �ي��وم
ي��ري��دون االع�ت�ص��ام م��ن أج��ل امل�س��رح.
ّ
لعله الجيل ال�ج��دي��د .فليفعلوا ،لكن
بعد ماذا؟».
اآلن ،ونحن على حافة الخسارة ،يرى
ّ
امل �ح��ام��ي ن� ��زار ص��اغ �ي��ة أن ال�ط��ري�ق��ة
ال ��وح �ي ��دة إلن� �ق ��اذ «م� �س ��رح ب �ي��روت»
تكمن في أن تستملكه وزارة الثقافة
أو ب �ل ��دي ��ة ب � �ي� ��روت؛ ل �ك ��ون ��ه «م �ك��ان��ًا
ل �ل �م �ن �ف �ع��ة ال� �ع ��ام ��ة ،وه � ��و م ��ن ذاك � ��رة
بيروت» .أما الدعوة إلى الحفاظ عليه
عبر تصنيفه مكانًا أثريًا ،فيبدو ذلك

ّ

سرقوا منّا البحر ...ليتركوا لنا المسرح!
روي ديب
ف � ��ور ت �ب �ل �غ �ن��ا خ �ب��ر إق � �ف ��ال «م �س��رح
ب� � � �ي � � ��روت» ،ق� �ص ��دن ��ا ع �ي��ن امل ��ري� �س ��ة
للوقوف على رأي أهل املنطقة الذين
ع��اش��وا ع�لاق��ة ج��وار طويلة م��ع هذا
امل � �ك� ��ان .رج � ��ل س �ب �ع �ي �ن��ي م� ��ن أب �ن��اء
ّ
««مسرح بيروت» ذو
الحي ،قال لناّ :
أهمية كبيرة .لكننا خسرنا م��ا هو
ّ
س��ة ف�ق��دوا أيضًا
أه ��م .أه��ل ع�ين امل��ري� ّ
البحر ،لقد سرقوه منا ...وتتوقع أن
يتركوا لنا املسرح؟».
ي �ق��ع امل �س��رح ف��ي م�ن�ط�ق��ة وص ��ل بني
وس��ط املدينة ومنطقة رأس بيروت
التي كانت تشهد زم��ن افتتاحه ،أي
ّ
وسياسية.
الستينيات ،فورة ثقافية
هذا املوقع جعله يؤدي دورًا أساسيًاّ
ف � ��ي اح � �ت � �ض ��ان ذل� � ��ك ال� �غ� �ل� �ي ��ان .م��ن
ً
ه�ن��ا م �ث�لا ،ن��وق�ش��ت ل�غ��ة ال�ن�ص��وص
امل�س��رح� ّ�ي��ة امل�ق��دم��ة بالفرنسية ،قبل
ّ
العربية الفصحى ثم
أن تنتقل إل��ى
ال�ل�غ��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ال�ع��ام�ي��ة امللتصقة
ب��ال �ج �م �ه��ور ،وامل� �ع � ّ�ب ��رة ع ��ن ه�م��وم��ه
ّ
ّ
ّ
والسياسية.
واالجتماعية
الثقافية
ك��ان  19ن�ي�س��ان (أب��ري��ل)  1969أح��د
أه � ��م امل� �ف ��اص ��ل ف� ��ي ت� ��اري� ��خ امل �س ��رح

ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ح �ي�ن اع� �ت ��رض ��ت ال �ق��وى
األم � �ن � �ي� ��ة ع � � ��رض «م� � �ج � ��دل � ��ون» ف��ي
«م �س��رح ب �ي��روت» ،وأن��زل��ت املمثلني
ق�س�رًا ع��ن امل �س��رح .ل�ك��ن ي��وم�ه��ا ،ق� ّ�رر
امل �م �ث �ل��ون م ��واص �ل ��ة امل �س��رح �ي��ة ف��ي
ال�ش��ارع ،وراح��وا يسيرون بالعرض
م��ع ال�ج�م�ه��ور ح�ت��ى ش ��ارع ال�ح�م��را،
م �ق��اب��ل م�ق�ه��ى «ه � ��ورس ش ��و» حيث
ا ُص�ط��دم��وا ب��ال�ق��وى األم�ن�ي��ة م�ج��ددًا،
وأوقف العرض مرة أخرى.
ُ
ت َع ّد هذه الحادثة مفصلية في تاريخ
امل �س��رح ال�ل�ب�ن��ان��ي .ف��ي «م �ج��دل��ون»،
م��ع ظ �ه��ور ش�خ�ص�ي��ة ال �ف��دائ��ي على
املسرح ،كان ذلك إحدى أولى عالمات
االرت �ب��اط ال�ع�ض��وي ب�ين املسرحيني
والقضايا السياسية واالجتماعية
امل �ط ��روح ��ة ع �ل��ى ال �س��اح��ة ال��وط�ن�ي��ة
آن � � ��ذاك .أم� ��ا إج� �ب ��ار ال� �ق ��وى األم �ن� ّ�ي��ة
امل �م �ث�ل�ين ع �ل��ى ال� �ن ��زول ع ��ن امل �س��رح،
فدفعهم إلى جعل الشارع مسرحهم
ب �م �ش��ارك��ة ال� �ن ��اس ال ��ذي ��ن أص �ب �ح��وا
الجمهور األك�ب��ر واألوس ��ع .وه��ذا ما
س�ي�ش�ه��ده «م �س ��رح ب� �ي ��روت» الح�ق��ًا
م��ع تجربة «ال�ح�ك��وات��ي» التي كانت
ت�ت�خ��ذ م��ن خ�ش�ب�ت��ه ن�ق�ط��ة االن �ط�لاق
وال �ع��ودة إل�ي��ه ف��ي مسارها املتجول

أدى دورًا في احتضان
الغليان الذي شهدته
المدينة في الستينيات
ب�ي�ن امل ��دن وال� �ق ��رى .وخ �ل�ال ال �ح��رب،
استقبل امل�س��رح اج�ت�م� ً�اع��ات حزبية
وسياسية ،وك��ان ملجأ للمحتمني،
وح�ت��ى احتضن مجالس تعزية في
عاشوراء.
يومها ،كان «مسرح بيروت» الواقف
ع �ل��ى م � �ش ��ارف ال� �ب� �ح ��ر ،وع� �ن ��د أح��د
أب� � � ��واب امل ��دي� �ن ��ة امل� �ط ��ل ع �ل ��ى وس ��ط
ب �ي��روت امل �س �ل��وب ،ي �ص��رخ ض � ّ�د آف��ة
ً
النسيان .قدم الفنانون أعماال تشهد
ع �ل��ى ال �ح��ال��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة للمجتمع
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وت �ح ��اول ف�ه��م م��ا حصل
خ�ل�ال ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ،وم��واج�ه�ت��ه
والتخلص منه .على خشبة «مسرح
ب � �ي� ��روت» ،م �ث �ل��وا ورق � �ص� ��وا وغ �ن��وا
وعزفوا ،وقرأوا أدبًا وشعرًا من أجل

ّ
وط ��ن ح�ل��م ف�ي��ه ك��ل ف ��رد م �ن �ه��م ...إن��ه
ال �ف �ض��اء ن�ف�س��ه ال� ��ذي ي�س�م��ح لجيل
ج��دي��د ،ب��اح��ث ع��ن ه� ّ
�وي�ت��ه فيما هو
ّ
ي�ح� ّ�دق إل��ى املستقبل ،ب��أن ي ��ردد مع
ذل� ��ك ال ��رج ��ل ال �س �ب �ع �ي �ن��ي م ��ن أب �ن��اء
ع�ين امل��ري�س��ة« :ه��ذا ب�ح��رن��ا ،فأزيلوا
أب��راج�ك��م ك��ي ن��رى األف ��ق» .على وقع
هذا املطلب العفوي ،دعت مجموعة
ّ
مثقفني وعاملني في مجال الفرجة،
إل� ��ى ال� �ت� �ح � ّ�رك غ � �دًا ك �ف �ع��ل اح �ت �ج��اج
وم � � ّ�ق� � ��اوم� � ��ة .ال � �ج � �ي� ��ل ال � �ج � ��دي � ��د م��ن
ال�ف��ن��ان�ين ،ي�ب��دو م�ص� ّ�رًا على تحميل
ّ
مسؤولية حماية هذا
وزارة الثقافة
ال �ص��رح ،ع�ب��ر إع�لان��ه معلمًا ثقافيًاّ
ّ
تراثيًا ُيمنع املساس به .القانون
أو
ّ
ال يلحظ مثل تلك امل �ب��ادرات! غيروا
القانون.
منذ بداية الشهر ،تتوالى «مراسم الوداع»
ل �ـ«م �س��رح ب �ي��روت» ع�ل��ى ش�ك��ل أم�س�ي��ات
متتالية تطاول الفنون التي شهدها املكان
على م� ّ�ر ع�ق��ود .وس�ي�ك��ون الجمهور غدًا
ع�ل��ى م��وع��د م��ع رن�ي�ن ال �ش� ّ�ع��ار .وب�ع��د غ��د،
نحن على موعد مع «مشروع كورال» الذي
ً
ّ
سيقدم أعماال غنائية وضعت نصوصها
وألحانها خالل ورشة العمل املقامة اآلن.

