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ّ
صاغية ،ألن القوانني
مستبعدًا برأي
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت �ع ��ان ��ي ف� ��راغ� ��ًا ف� ��ي ه ��ذا
الجانب .رئيسة لجنة الثقافة والتراث
ف ��ي ب �ل��دي��ة ب �ي ّ��روت ب �ش��رى ع�ي�ت��ان��ي،
ّسرعان ما تكنس هذا االقتراح .تقول
إن ��ه ال ق ��درة ل�ل�ب�ل��دي��ة ع�ل��ى اس�ت�م�لاك
املبنى ،كذلك إن ه��ذا األم��ر «ليس من
أول ��وي ��ات أه��ال��ي ب �ي ��روت» .وتضيف
ّ
أن وزي � ��ر ال �ث �ق��اف��ة وح � ��ده ّي�س�ت�ط�ي��ع
وق��ف إق �ف��ال امل �س��رح ،ب�م��ا أن ��ه «يمكن
غابي ّليون طرح القضية في مجلس
ال � ��وزراء ل�ي�ص��در ق ��رارًا ب��اس�ت�م�لاك��ه».
ع�ن��دم��ا ن �س��أل ال��وز ّي��ر ع��ن امل��وض��وع،
يقول لـ«األخبار» إنه ال يريد الدخول
ف � ��ي ج� � ��دل ت� �ح ��دي ��د األول � � ��وي � � ��ات ف��ي
ال �ب �ل ��د .ل �ك �ن��ه ك �م��ا أوض � ��ح ف ��ي ب �ي��ان
أمس ،بعدما لفتنا نظره إلى
أصدره ّ
ّ
القضية ،أن��ه ي��أس��ف «ل�ل�ظ��روف التي
س�ت��ؤدي إل��ى إق�ف��ال «م�س��رح بيروت»
( )...ول�ي��س ل��دى ال� ��وزارة الصالحية
ل�ل�ت��دخ��ل ل�ل�ح��ؤول دون ذل ��ك» .ه�ك��ذا،
ّ
ي �ق��ف ل � ّ�ي��ون م��وق��ف امل �ت �ف � ّ�رج« :ال �ح��ل
يكون في التعويض بإنشاء مسارح
حديثة مثل «دار األوبرا» التي تدرس
ال��وزارة إنشاءها مع وزارة السياحة
بمشاركة القطاع الخاص ،أو «مركز
س�ع�ي��د ع �ق��ل ال �ث �ق��اف��ي» ف��ي زح �ل��ة أو
مسرح قصر األونيسكو» .ال تعليق!
ال �ف �ن��ان��ون ال ي �ن �ظ��رون إل ��ى ال�ق�ض� ّ�ي��ة
نفسها .ه��م سيسمعون
م��ن ال��زاوي��ة ّ
ص��وت�ه��م غ� �دًا .إن �ه��م ي�ح� ّ�م�ل��ون وزارة
ال �ث �ق��اف��ة وب �ل��دي��ة ب �ي ��روت م�س��ؤول� ّ�ي��ة
إق�ف��ال امل�س��رح ،وبعضهم سئم ّ
حجة
وزارة ال�ث�ق��اف��ة األزل � ّ�ي ��ة وم�ي��زان�ي�ت�ه��ا
الضئيلة.
ينتفض املمثل أن�ط��وان ك��رب��اج ال��ذي
يقول ّإنه ّ
قدم أهم أعماله في «مسرح
ّ
ب �ي��روت» ،وي ��رى أن إق�ف��ال��ه «م�ع�ي��ب».
ّ
بينما ي�ت��ذك��ر امل�خ��رج شكيب خ��وري
األي ��ام ال�ت��ي ك��ان يقضيها ف��ي كتابة
رس ��ائ ��ل ودع� � � ��وات ي� �ش ��رح ف �ي �ه��ا ع��ن
مسرحياته م��ن «ف��ي ان�ت�ظ��ار غ��ودو»
( )1967إل ��ى «م ��ا ي�ش�ب��ه ق �ص��ة ح� ّ�ب»
( ،)1996ل �ي��رس �ل �ه��ا إل � ��ى أش �خ ��اص
مجهولني يختارهم من دليل الهاتف.
أم��ا امل�س��رح��ي ج�ل�ال خ ��وري ،ف�ي�ق��ول:
ّ
«أع � ��رف أن ف ��ي ع��امل �ن��ا ال �ي ��وم ي�س��ود
م�ن�ط��ق امل � ��ال ،ل �ك��ن ال �ث �ق��اف��ة وامل �س��رح
ّ
شأن جماعي .مشكلتنا أن إنجازاتنا
الفردية ،وهذا أمر
تقوم على املبادرة ّ
ال ي � � ��دوم» ...ه��ل ي �ح��ق ل �ل��دول��ة ال�ي��وم
ّ
تتنصل م��ن مسؤولياتها ،وتقف
أن
ّ
متفرجة على إقفال «مسرح بيروت»؟
اعتصام أمام وزارة الثقافة ـــــ عند العاشرة
والنصف من صباح غد األرب�ع��اء  21ك/١
ديسمبر  .2011الدعوة عامة.
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هل قلت «إعادة إعمار»؟

إن ك��ان إن �ق��اذ «م �س��رح ب �ي��روت» ال ي ��زال م�م�ك�ن��ًا ،ف� ّ
�إن
ص��روح��ًا ث�ق��اف� ّ�ي��ة ك�ث�ي��رة ف��ي ال�ع��اص�م��ة ل��م ت�س�ل��م من
املجزرة ،منذ انطالق ّ
عمليات «إعادة عمار بيروت» .نذكر
ص��االت سينما «الريفولي» ،و«روك�س��ي» ،و«شهرزاد»،
ّ
و«استوديو بعلبك» .كلها ابتلعها جشع املستثمرين،
واخ�ت�ف��ت لتظهر م�ك��ان�ه��ا م�ظ��اه��ر «ال �ع �م��ران» ال�ح��دي��ث
ّ
سمي «إعادة اإلعمار» نسف املواقع املرتبطة
للمدينة .ما
ّ
ّ
بهوية بيروت الثقافية وذاكرتها ...وهذا ما يتواصل اآلن
ّ
ّ
مع مشروعني ضخمني تستعد لهما «سوليدير» ،أولهما
تحويل «التياترو الكبير» إل��ى فندق ،وثانيهما تحويل
مبنى «راديو سيتي» البيضاوي املعروف بالـ«دوم» إلى
ّ
مجمع تجاري .في تقريرها السنوي لعام ّ ،2009
تقر
ّ
شركة املقاوالت بأنها قررت تحويل املسرح الكبير إلى
فندق ّ
تلزمه لشركة «أنوسكا همبل ديزاين» البريطانية.
على موقع هذه األخيرة ،نعثر على رسوم ّ
مفصلة لنوع
ّ
البالط الذي سيستعمل في حمامات الفندق ليحل مكان
مسرح وقفت عليه أم كلثوم ،وعبد الوهاب ،وسارا برنار،
ووضع تصميمه املعماري الرائد يوسف أفتيموس عام
ّ .1928أم��ا «ال�ب�ي�ض��ة» ال�ت��ي خ��اض املجتمع امل��دن��ي في
بيروت معارك كثيرة إلنقاذها ،فانتقلت ّ
ملكيتها إلى
ش��رك��ة «ع�ل�ي��ان غ ��روب» كما يخبرنا ج��ورج�ي��و ط� ّ�راف
من جمعية «أنقذوا تراث بيروت» .وكانت املجموعة قد
اتصلت بـ«سوليدير» التي أبلغتها ّ
بأن شركة املعماري
الفرنسي كريستيان دو بورتزامبارك ستتولى املشروع،
ّ
مع التأكيد أن��ه سيحتفظ بشكل البيضة الشهير الذي
بني عام  .1965ويسأل ّ
طراف« :من سيصدر عفوًا عن
الجرم املرتكب بحق التراث؟».
سناء...
روجيه عساف (يمني) وجو نحاس في «عودة أدونيس» التي افتتحت «مسرح بيروت» عام 1965

االسم اآلخر لمدينة في مواجهة النسيان
سناء الخوري
ب�ي�ن خ ��ري ��ف  2009وخ ��ري ��ف ،2011
ً
ع � ��اش «م � �س ��رح ب � �ي� ��روت» ح � �ي ��اة ق��د
ت �ك��ون األخ �ي��رة ف��ي س�ل�س�ل��ة ح�ي��وات
ّ
طبعتها تقلبات امل��دي�ن��ة التاريخية
وال �س �ي��اس �ي��ة .ح�ي�ن أع� ��اد ع �ص��ام بو
خ��ال��د وإب��راه �ي��م أب ��و خ�ل�ي��ل وط ��ارق
ع� ّ�م ��ار وف��رق��ة «دي �س��ي ب� ��ل» ،اف�ت�ت��اح
ّ
امل �س��رح ق�ب��ل ع��ام�ي�ن ،ش��ك��ك ك�ث�ي��رون
ّ
ف��ي اس�ت�م��رار امل �ب��ادرة ،لكن البرمجة
العفوية ّ
ّ
حولت املكان منبرًا لتجارب
ّ
ج� ��دي� ��دة ّوش� ��اب� ��ة م �ث ��ل «ك �ت �ي �ب��ة ،»5
و«ال � � �ط � � ��ف � � ��ار»« ...م � �ه� ��رج� ��ان ب� �ي ��روت
ل�ل��رق��ص امل �ع��اص��ر» ات �خ��ذ أي �ض��ًا من
ّ
اته ،وق� ّ�دم ربيع
امل�س��رح إح��دى
محط ّ
م� � � ّ
�روة «ك �ي ��ف ب � � ّ�دي وق � ��ف ت ��دخ�ي�ن»،
ّ
وفائق حميصي «كل هذا اإليماء»...
ض� �م ��ن ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال� � ��وداع� � ��ي ال � ��ذي
ي �ح �ض �ت �ن��ه امل� � �س � ��رح ،ق � � � ّ�دم ال �ث �ن��ائ��ي
ع �ص��ام ب��و خ��ال��د وف� ��ادي أب ��ي س�م��را
«صفحة  .»7قد يكون العرض بنبرته
ال �ع �ب �ث� ّ�ي��ة ال �خ ��ات �م ��ة األك � �ث� ��ر رم � ّ
�زي ��ة
ُ
ملسيرة أرب�ع��ة ع�ق��ود أق� ِ�ف��ل فيها باب
«مسرح بيروت» مرارًا .مصير املكان
َ
ّ
بالنص» تمامًا كشخصيتي
«علقان

ع�ص��ام وف ��ادي ال�ه��ارب�ت�ين م��ن ع��وال��م
بيكيت .لطاملا ك��ان «مسرح بيروت»
ف �ض� ً
�اء ل�ت�ق�ل�ب��ات ال �ت��اري��خ ال�ل�ب�ن��ان��ي،
ّ
وفصوله العبثية منذ تأسيسه عام
 1965على يد ّ سعيد سنو وزوجته.
هذا الفضاء مثل «عالمة تأسيس في
الستينيات ،مع جيل من املسرحيني،
فتحوا املسرح على إعصار التغيير
وال � �ت � �ح ��ول ،ال� � ��ذي ص �ن �ع �ت��ه األف� �ك ��ار
ال� �ي� �س ��اري ��ة ال � �ج � ��دي � ��دة ،وت ��داع � �ي ��ات
الهزيمة ال�ح��زي��ران� ّ�ي��ة» يكتب الياس
خوري في ّ
مقدمة كتاب حنان الحاج
علي «تياتر بيروت» (أمار).
ح � �ي� ��اة امل� � �س � ��رح األول� � � � ��ى ب � � � ��دأت م��ع
م�س��رح� ّ�ي��ة غ �ب��ري��ال ب�س�ت��ان��ي «ع ��ودة
أدون � � �ي� � ��س» ف� ��ي  6ن ��وف �م �ب ��ر .1965
ُ
ك �ت��ب ال �ع �م��ل ب��ال �ف��رن �س� ّ�ي��ة ،وأخ��رج��ه
م�ي�ش��ال غ��ري��ب ،وت �ق��اس��م أدواره مع
روج �ي ��ه ع �س ��اف ،وت � �ي� ��ودورا راس ��ي،
ّ
وم ��ود ع �ق��ل ...ل�ك��ن امل �ك��ان س��رع��ان ما
ً
احتضن ج�ي�لا ي��ري��د صناعة مسرح
ّ
بالعربية ،ويبحث عن تدعيم مكانته
ّ
وس��ط الفئات الشعبية .ه�ك��ذا ،شهد
ً
«مسرح بيروت» ن��واة لسجال فكري
الهوية ،وسط ّ
ّ
مد عروبي يساري
عن
ً
جعل املدينة ملجأ لفصائل املقاومة

ال �ش �ع �ب �ي��ة ب �ع ��د ن �ك �س��ة  .1967ك ��ان
ه��ذا ال �ت��اري��خ م�ق� ّ�دم��ة ل �ب��زوغ امل�س��رح
الطليعي ،مع أنطوان ملتقى ،ومنير
أب��و دب ��س ،وش�ك�ي��ب خ ��وري ،وب�ي��رج
فازليان ،وجيرار أفيديسان ،وجالل
خ� ��وري ،وروج �ي��ه ع �س��اف ،وأن �ط��وان
ك ��رب ��اج ،وري� �م ��ون ج� �ب ��ارة ،وم��ادون��ا
غازي ،ونضال األشقر...
ف��ي ع ��ام ال �ه��زي �م��ة ،اح �ت �ض��ن امل �س��رح
ع �م��ل ع �ص ��ام م �ح �ف��وظ «زن ��زل� �خ ��ت»،
ال��ذي أخ��رج��ه ب��رج ف��ازل�ي��ان ،وتألقت
ف �ي��ه ح �ف �ن��ة م �م �ث �ل�ين أول� �ه ��م ري �م��ون
ج�ب��ارة ...وتوالت التجارب مع جالل
خ��وري («ج�ح��ا ف��ي ال�ق��رى األم��ام� ّ�ي��ة»
 1971/م��ع نبيل أب��و ال�ح�س��ن) .وفيه
ول � ��د ع � ��ام « 1968م� �ح� �ت ��رف ب �ي��روت
للمسرح» مع نضال األشقر وروجيه
ع �س ��اف ،ل�ي�ش�ه��د ع ��ام  1969م�ع��رك��ة
ً
ّ
فضاء للمسرح
ويتكرس
«مجدلون»،
السياسي امللتزم .بلغ املسرح أوجه
مع «املحترف» في أعمال مثل «كارت
ب�لان��ش» و«إض� ��راب ال�ح��رام� ّ�ي��ة» قبل
ّ
عشية االنفجار
أن تنتهي التجربة
ّ
الكبير .بعد ان��دالع ال�ح��رب األهلية،
ص��ار «م �س��رح ب �ي��روت» ث�ك�ن��ة حينًا،
ّ
ومنبرًا سياسيًا أحيانًا ،لكن «مسرح

ال� �ح� �ك ��وات ��ي» ،ال � ��ذي أس� �س ��ه روج �ي��ه
ع � �س ��اف ع � ��ام  ،1977أع � � ��اد ال �ح �ي��اة
إل ��ى امل �ك��ان .ع ��رض امل �س��رح��ي ال��رائ��د
ه� �ن ��اك ع �م �ل��ه «أي � � ��ام ال � �خ � �ي� ��ام» ،ق�ب��ل
االجتياح اإلسرائيلي الثاني ،فاتحًا
ّ
املهمشة .خرج
املسرح ألهل املناطق
«ال �ح �ك��وات��ي» م��ن «م �س��رح ب �ي��روت»
بعد نهاية ال�ح��رب ،لتدخل الخشبة
ّ
جمعية «فنون»
مرحلة أخرى قادتها
بني  1992و.1998
ض� ّ�م��ت ال�ج�م�ع� ّ�ي��ة م�ث�ق�ف�ين وم�ب��دعّ�ين
بينهم ال�ي��اس خ ��وري ،وه��دى سنو،
ّ
ونواف سالم ،وسمير قصير ،جعلوا
امل� �س ��رح رم� � �زًا ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ث�ق��اف��ة
ب��دي�ل��ة ف��ي م��واج�ه��ة م �ش��روع «إع ��ادة
اإلع� �م ��ار» ،وامل �ح��و امل�ن�ه�ج��ي ل��ذاك��رة
الحرب .وراه��ن الفضاء على تجارب
ّ
مسيسة مع «مذكرات أيوب» لروجيه
ّ
ع � ّ�س ��اف ع ��ن ن � ��ص إلل� �ي ��اس خ � ��وري،
و«االغتصاب» لجواد األسدي ،وأفالم
م �ي �ش��ال خ �ل �ي �ف��ي ،وج� � ��ان ش �م �ع��ون،
وع� �م ��ر أم� � �ي � ��رالي ،وم �ح �م��د م� �ل ��ص...
وأم �س �ي��ات ألدون� �ي ��س ،وم �ح��اض��رات
إلدوارد س�ع�ي��د وق�س�ط�ن�ط�ين زري ��ق،
ً
احتفاء بالذكرى
ون��وام تشومسكي،
الـ  50للنكبة عام .1998

ّ
م� ��ع ن �ه ��اي ��ة ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ،س��ل �م��ت
ّ
ّ
ـ«الجمعية اللبنانية
«فنون» الشعلة ل
ل �ل �ف �ن��ون امل � �ع� ��اص� ��رة» وم��ؤس �س �ت �ه��ا
ب��اس�ك��ال ف�غ��ال��ي .دأب��ت األخ �ي��رة على
تنظيم «مهرجان أيلول» حتى ،2001
ّ
مؤكدة على دور «مسرح بيروت» في
اح�ت�ض��ان ت �ج��ارب طليعية ،وأع�م��ال
ّ
تنتمي إل��ى الفن املعاصر .بعد ذلك،
ّ
شهد املسرح والدة جمعية «شمس»،
ال �ت��ي خ �ل �ق��ت م �س��اح��ة ل�ل�ت�ف��اع��ل بني
ّ
أج �ي ��ال م�خ�ت�ل�ف��ة ح��ت��ى ان �ت �ق �ل��ت إل��ى
ّ
مسرحها الخاص في الطيونة (دوار
الشمس) .هكذا أقفل املسرح سنوات
ق� �ب ��ل إع � � � ��ادة اف� �ت� �ت ��اح ��ه ع� � ��ام .2009
اليوم ،يبدو مصير «مسرح بيروت»
ّ
ّ
م�ع��ل�ق��ًا ،ك ��أن ه��ذه ال�ص��ال��ة الصغيرة
التي احتضنت مشاريع التأسيس،
واألح�لام الكبرى ،محكومة بالعودة
إلى سؤال البدايات.
س ��ؤال امل�ص�ي��ر م �ط��روح م �ج��ددًا على
كتب إلياس خوري في «تياتر
خشبة
ّ
ب � �ي ��روت» أن� �ه ��ا «ص� � ��ارت اس �م ��ًا آخ��ر
للمدينة ال�ت��ي نفضت عنها ال��دم��ار،
كي تواجه حقيقتها املأساوية بتلك
الشجاعة ال �ن��ادرة ال�ت��ي ال يصنعها
ّ
سوى الفن».

