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ــراف العصر الذهبي
من قبة القلب إلى قبة المسرح
عبيدو باشا*
ال ي ـن ــدرج ح ـض ــور غـ ــازي قـهــوجــي،
فــي مجاالته باالختناق .االختناق،
ع ـ ـن ـ ــده ،عـ ـب ــث ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود .ل ـ ــم ي ـن ـت ـ ِـم
الكاتب والسينوغراف ،إلى صحافة
السخافة ،وهو يهجو بكتبه القليلة،
نـ ـق ــاط اإلع ـ ـ ــام ف ــي ل ـب ـن ــان وال ـع ــال ــم
ال ـع ــرب ــي .ك ــل ق ـض ـيــة ،ق ـض ـيــة عـبــور
طــويــل ،بــالـطــريــق إلــى الــوصــول إلــى
مـنـطـقــة األل ـ ـ ــوان ال ـص ــري ـح ــة .بـعـيـدًا
م ــن م ـفــاتــن امل ــذاه ــب االس ـت ـهــاك ـيــة،
نط فــوق الخيبات والتقلبات إلزالــة
األوه ـ ـ ـ ـ ــام وق ـ ـ ـيـ ـ ــادة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور إل ــى
األسس املتينة ،لكل ما ّ
يمت إلى فن
املـســرح .فــي الجامعة ،انتشر نــوره،
بحيث علم الجميع ،أنا منهم ،الفرق
بني األحمر والــدم .الفرق بني األزرق
و»األبـ ـي ــض امل ـت ــوس ــط» .ه ـن ــاك ،عند
ك ـع ــب امل ـب ـن ــى ال ـح ــدي ــث ف ــي مـنـطـقــة
الروشة ،فـ َّـرغ الكلمات من كل معنى
زائــد .هناك ،في الطابق العاشر ،في
غــرفــة ع ــادي ــة ،املـطـبــخ عـلــى األرج ــح،
م ـ ــرر ع ـب ــر عـ ـب ــاءة الـ ــوجـ ــود املـثـقـبــة
بالحرب ،أحد أهم الفنون املسرحية
املجهولة ،حتى تلك األيــام البعيدة.
السينوغرافيا ،أو فن شحن املسرح
بــال ـك ـثــافــة اإلض ــافـ ـي ــة .ال ي ـه ــرب من
الـبــاد ،فــي غياب األج ــواء الحلمية،
وهــو يقضي معظم أوقــاتــه بتغيير
ع ــادات العيون .لــم أعــد اتــذكــر غــازي
قهوجي ،مذاك ،ألنه أضحى ،شيئًا ال
يمحى من اليوميات .ما عــاد أجاب
ع ـل ــى ه ــات ـف ــه ال ـخ ـل ـي ــوي فـ ــي األي ـ ــام
املــاضـيــة ،ألنــه مــا عــاد وجــد صورته
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة» م ـ ـسـ ــاويـ ــة لـ ـص ــورت ــه
«ال ـق ــدي ـم ــة» ،ب ـعــدمــا أص ـي ــب جـســده
بالضمور.
مــا أراد أن نسمع تقطعات أنفاسه،
وهو على سرير الغربة والوحدة في
الجامعة األميركية .داس على الواقع
بــأقــدام قــاسـيــة ،غير أنــه كلما داس،
َّ
ح ــل ــق .بـيـتــر ب ــان ب ـي ــروت وع ــواص ــم
املشرق العربي ،لم يصبه ألم الجسد
امل ـح ـبــوس ف ــي مـضـيــق الـتـنـفــس في
ت ـلــك ال ـس ـن ــوات ،ألن ــه ل ـ َّـم يـبـتـعــد عن
مـصـبــاح روح ــه .روح خ ـيــرة ،طيبة،
متفائلة .ش ــروط الـطـيــران فــي أفــام
بيتر ب ــان .الـفــرق بينه وبــن صناع
السلسلة املشهورة ،أنه ربط املسافة
بينه وبني خياله ،بالجهاز العصبي
ً
ال ب ــالـ ـي ــد .بـ ـق ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــوال ،بــرف ـعــة
مستوى لزومه ،بالتجارب الكثيرة.
شــارك كل صباح ،ال بتتبع الخطى،
بـ ـ ــرسـ ـ ــم الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــى ،ع ـ ـلـ ــى مـ ـنـ ـص ــات
ك ـبــار مـســرحـيــي لـبـنــان ،بـعـيــاراتـهــم

املختلفة ،مــن األخــويــن رحـبــانــي ،إذ
تـ ـه ــادى ب ــزه ــو ق ـل ـيــل بـيـنـهـمــا وبــن
السيدة فـيــروز ،إلــى زيــاد الرحباني
(«ف ـي ـل ــم أم ـي ــرك ــي ط ــوي ــل» وغ ـيــرهــا)
وي ـع ـقــوب الـ ـش ــدراوي ف ــي «هـجــائـيــة
ال ـ ـطـ ــرطـ ــور» عـ ــن «فـ ــراف ـ ـيـ ــر» يــوســف
ادريس ،وشارون على أبواب بيروت،
يـ ـم ــر فـ ــي أزقـ ـ ـ ــة الـ ـظ ــل بـ ــن شــرك ـتــي
مياه بيروت وشركة كهرباء لبنان،
م ـم ــارس ــا ه ــواي ــات ــه ال ـق ــات ـل ــة ،بـقـطــع
امل ـ ــاء وال ـك ـه ــرب ــاء ع ــن ب ـي ــارت ــة ال ـعــام
 .٨٢ث ـ ــم ،روج ـ ـيـ ــه ع ـ ـسـ ــاف ،ب ــواح ــدة
مــن مـســرحـيــاتــه الـبـعـيــدة عــن أدوات
املسرح العادية« :كرامبول».
في «كــرامـبــول» ،لعب غــازي قهوجي
أدواره ذات القرارات املرتفعة ،املوحدة
ب ــن امل ـق ــام ــات وال ـل ـغ ــة .ال ـب ـع ـيــدة عن
الحذلقات .ثم ،أخذه الوضع إلى غناء
األلم املتصاعد ،بعدما أضحت البالد
جهنم النهايات الدائمة .ليس غازي
ق ـهــوجــي ،شــاعــر كـبـيــر ف ــي الـتـجــربــة
املـســرحـيــة اللبنانية ،ألن ــه شاعرها
ال ــوح ـي ــد ،ع ـبــر ال ـس ـيـنــوغــراف ـيــا ،ذلــك
أنــه لئن امتلك الكتابة الشعرية في
املـ ـس ــرح ،إن ـمــا امـتـلـكـهــا بــالــرهــانــات
الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى جـ ـس ــر ال ـب ـس ــاط ــة
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،ب ـت ـض ــاري ــس ال ـط ــري ــق،
بصخورها ذات الـنـبــض ،الصامت،
ال ـ ـهـ ــائـ ــل .كـ ــل م ـس ــرح ـي ــة ره ـ ـ ـ ــان .كــل
م ـســرح ـيــة ،بــال ـب ـهــو ،ع ـلــى س ـجــادات

ت ـ ـشـ ــريـ ــف غ ـ ـ ـ ـ ــازي قـ ـ ـه ـ ــوج ـ ــي .رسـ ــم
سـيـنــوغــرافـيــا مـســرحـيــة ألح ــد أب ــرز
الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
وال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي :أس ــام ــة الـ ـع ــارف.
س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــاه واح ـ ـ ــدة م ــن أش ـك ــال
ج ـمــال ال ــزم ــن ،ف ــي «بـنـسـيــون الـســت
نـعـيـمــة» ( 1991ـ ـ تــوقـفــت عــروضـهــا
بسبب ارت ـفــاع سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
األم ـي ــرك ــي واألح ـ ـ ــداث املـ ــوازيـ ــة) .كل
م ـســرح ـيــة عـ ـن ــده ،ن ــات ــج ال ـع ـك ــس .ال
ألن ــه ي ـعــارض امل ـك ـتــوب ،بــل أن ــه يقرأ
الداخل بالداخل .هناك ،يغدو الشكل
واض ـحــا ،ك ـخــارج ،وهــو يمنح نعمة
تـقــاســم الـفـضــاء املـكـســو بجمالياته
الرصينة ،ذات الــرحــابــة ،ذات األفــق.
عالم يجيء إلــى املسرح ،عالم غازي
يكتف بــذلــك ،ألنــه أدرك
قـهــوجــي .لــم
ِ
أنه ينبغي إبطاء الواقع ،بغية بلوغ
معناه .هكذا ،ساهم في إطالق مسرح
األط ـف ــال ال ـيــومــي ،م ــع عـمــر الـشـ َّـمــاع
وفائق حميصي .هكذا ،حارب الواقع
الضاري لحصر األعمال الفلكلورية،
والراقصة ،بالحفر في املاضي وحده،
مع فهد العبد الله .بفرقة العبدالله.
ه ـن ــاك ،ب ــدت امل ـســرح ـيــات الــراق ـصــة،
ع ـلــى ق ــدر م ــن ال ــرح ــاب ــة ،م ــن رحــابــة
غــازي قهوجي .ألن الرجل امتلك كل
ب ــداءة الـحــب .كــل أدوات املـســرح غير
املجوفة بالتواضع األجوف.
اإلشـ ــارات حــاضــرة بـغــازي قهوجي.

ال عــاقــة ل ــه بــالـتـطـبـيـقــات البطيئة،
وهو يشيد األعمال في فلك النظرات
ذات الـبــؤر املــزدوجــة .لــم يرفع سقفًا
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــارًا ،حـ ـ ــن طـ ـلـ ـب ــت م ـ ـنـ ــه ،أن
يغير بــالـهــوة الـفــاغــرة فــي إنجيلية
امل ـص ـي ـط ـبــة .أخـ ــذ امل ـن ـظ ــور امل ـب ـســط،
أع ــاده إلــى الـيــاس شــوفــانــي ،حلقات
حلقات ،فوق تيجان األعمدة .أصعد
ث ـق ــب الـ ـضـ ـي ــاء ،م ــن ق ـب ــة ال ـق ـل ــب إل ــى
قـبــة امل ـس ــرح .ه ــذه قــاعــدتــه الــدائ ـمــة،
أن ن ـس ـم ــو ال أن ن ــرتـ ـط ــم .لـ ــم ي ـقــدم
أقــراص عسل عالقته باآلخرين ،إلى
اآلخ ـ ــري ـ ــن .أم ـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق ذك ــري ــات
األخـ ــويـ ــن رحـ ـب ــان ــي .أمـ ــن ص ـن ــدوق
ذكــريــات الـكـثـيــريــن ،أبـقــى الــذكــريــات
بفراغات أزمنتها ،بدون أن يخنقها.
هذا الرجل بحيرة ،بحر .هذا الرجل،
أجـمــل مــن بـحـيــرة ،ح ـ ٌـر ،ينتج بــدون
رغـ ـب ــة ب ــإمـ ـح ــاء أح ـ ـ ــد .ال ح ـس ــاب ــات
خسائر ،عنده .وال مصادرة إيماءات.
ش ـب ـك ــة م ـن ـم ـن ـم ــات م ـ ـط ـ ــرزة ،بـ ــروح
األسـ ــاف وال ـح ـضــارات ال ـجــديــدة .ال
شـ ــيء ،بـعـيـدًا م ــن امل ـس ــرح ،بــالــرجــل،
إال حياء الرجل .لطاملا أخفى حياءه
بالهجاء والتهكم والتنكيت .لن ينام
بعد اليوم ،بعد أن مات هادئًا ،هدوء
لهجته الهادئة .مات صياد الفيروز،
مــن أل ــوان امل ــاء .مــات ح ــارس عرائس
البحر .ال دليل ،بعد ،إلرجاء الحزن.
* ناقد مسرحي لبناني

خالل تشييعه أمس

ّ
الساحلية (جنوب لبنان) ،ولد غازي
في مدينة صور
ّ
ق ـهــوجــي عـ ــام  .1944ال شـ ــيء ي ـف ــوق ح ــب ــه لـلـبـحــر.
صــور بالنسبة إلـيــه ليست جـغــرافـيــا ،بــل هــي الناس
وال ـصـ ّـيــادون والـحــرفـيــون وكــل مــا تحويه مــن أطياف
ّ
دينية ومذهبية تمثل نموذجًا لبنانيًا فريدًا .نشأ في
ّ
ميًا يمتلك
بيئة قومية عربية .كــان والــده شــاعـرًا ّتهك ُ
مكتبة ضخمة ،ووالدته كانت «من املتعلمات األ َول في
ص ــور» .مــن مــاعــب «الكلية الـجـعـفــريــة» ،كــان ينطلق
ورف ــاق ــه إل ــى ال ـت ـظ ــاه ــرات ،راف ـع ــن ش ـع ــارات ال ـعــروبــة
ّ
ثانوية
والــدفــاع عــن فلسطني .عــام  ،1961إنتقل إلــى
«املقاصد» ،قبل أن يدخل إلى «الجامعة اللبنانية» في
بيروت ليدرس العلوم السياسية واإلدارية.
في عام  ،1966انطلق إلى العاصمة البلغارية ليمضي
ست سنوات متخصصًا في علم السينوغرافيا .كتب
عنه الراحل عصام محفوظ مقالة في أواخــر ،1972

سيرة
فأثارت انتباه منصور الرحباني الذي أرسل في طلبه.
استمر التعاون  22عامًا ،انطالقًا من مسرحية «لولو»،
مرورًا بـ «املحطة» و«بترا» و«املؤامرة مستمرة» و«ميس
الريم» و«الربيع السابع» ،وإعادة ملسرحية «الشخص»
ً
ف ــي األردن ،ف ـض ــا ع ــن م ـج ـمــل األع ـ ـمـ ــال الـغـنــائـيــة
واالسكتشات املتنقلة .عمل كذلك مع زيــاد الرحباني
في مسرحياته «نزل السرور» و«بالنسبة لبكرا شو»
و«فيلم أميركي طــويــل» ،إضافة إلــى مسرحيات نبيه
أبو الحسن كـ«أخوت شاناي» ،وباقة من أعمال يعقوب
الشدراوي وروجيه عساف وعبد الحليم كركال وفهد
الـعـبــد الـلــه وج ــواد األس ــدي وفــائــق حميصي ونـجــدة
أن ــزور وغـيــرهــم ...وهـنــاك أيـضــا عـشــرات املسلسالت
التلفزيونية واألفالم ،منها فيلم «ناجي العلي» ()1992
للسينمائي املصري عاطف الطيب بطولة نور الشريف،
و«التقرير» ( )1986لدريد لحام ورغــدة .وكــان املدير

واملشرف الفني العام لفرقة الرحابنة وفيروز وشارك
فــي العديد مــن أعمالهم طــوال عشرين عــامــا ،إضافة
إلى تعاونه مع فرقة فهد العبد الله في تصميم األزياء
والديكور .كانت له مساهمات في مهرجانات لبنانية
كثيرة كمهرجاني بيروت وصور ،وهو عضو مؤسس
للحركة الثقافية في لبنان ،كما قـ ّـدم برنامجًا إذاعيًا
بعنوان «قـهــوجـيــات» ،وكتب أفـكــارًا لــإذاعــة للبنانية،
ّ
وأعد أبحاثًا في تاريخ العادات والتقاليد .كتب قهوجي
في شبابه في ملحق «النهار» يوم كان الشاعر الراحل
ً
مسؤوال عنه .كان كتابه ّ
األول «قهوجيات
أنسي الحاج
ـ ـ ـ أركيلة الحلم العربي» عــام 2003؛ ثـ ّـم «قهوجيات ـ ـ ـ
هب ّ
ما ّ
ودب» عام  ،2005وأخيرًا «قهوجيات  3ـ ـ ـ عرب
ّ
الصابون» عام  .2007أكاديميًا ،درس الراحل مادة فن
الديكور والتصميم املشهدي والسينوغرافيا وتاريخ
األزياء في الجامعة اللبنانية و«الجامعة اليسوعية».

يا غازي ُالحبيب...
ها أنا صرت فقيرًا
ياسين رفاعية *
غــازي قهوجي رفيق عمر من أربعني سنة .كان
ّ
شــابــا مليئًا بالنشاط حتى لتحسب أن ــه عشرة
رج ـ ــال .أحـبـبـتــه م ـنــذ يـفــاعـتـنــا ،لـثـقــافـتــه املـمـيــزة
املتنوعة في كل أشكالها ،ولطرافة الجلوس معه،
حيث نكتة إثــر نكتة ،وحكاية بعد حكاية .كان
يجلونا من داخل بتفاؤله وحبه للحياة .وإذا جاء
الجد ،فال تسأله عن بيت شعر حتى يقول لك من
ّ
صاحبه .وأظــن أنــه كان يحفظ أكثر من مئة ألف
بيت من الشعر ،ولكل مقام مقالّ .
ّ
ومحب
حبوب
ولــم تكن االبتسامة تفارق وجهه الصبوح .كان
جاري ،بيته على بعد خطوات من بيتي .كنا دائمًا
وكل يوم نجلس معًا في مقهى «السيتي كافيه»
املأسوف عليه أيضًا .كان يجمعنا وراء طاوالته،
ّ
فال نمل من بعضنا في رحابة هذا املقهى الذي
خسرناه وخسرنا التالقي فيه.
كنت على اتصال دائــم بغازي ،وربما كل يوم أو
يومني .لم يكن يتحدث عن مرضه .وكنا نتحاشى
ّ
سؤاله عنه طاملا أنه ال يريد الحديث فيه ...وكنت
أنتبه جزئيًا إلى ضموره يومًا بعد يــوم ،فأخاف
أن أســالــه ألسمع منه خبرًا يؤملني .كــان وسيمًا
وأنيقًا على الدوام ،ويقبل على الحياة بهدوء رجل
العلم ،بل ألقل رجل الدين لكثرة شفافيته ورقته.
كان عنده لكل سؤال جواب .أهتف له ألسأله عن
مشكلة ما ،أو قضية أدبية ،فكان جوابه دومًا على
رأس لسانه كما يقولون .سريع البديهة ،سريع
ّ
نشر ثــاثــة كتب
السخرية ،وال أحــد يـصـ ّـدق أن ــه
ّ
متسلسلة بـعـنــوان «ق ـهــوج ـيــات» كــلـهــا سخرية
بارعة من كل شيء ،من األوطــان ،من الناس ،من
الفنون ،كل الفنون ،من اآلداب ،كل اآلداب ،بمعرفة
كــل ش ــيء وتـحــويــل كــل ش ــيء إل ــى ض ـ ّحــك .كــان
يضحك من كل قلبه على مآسينا ،معلقًا« :بعد
ما شفتو شــي» .وها نحن اآلن« ،شفنا» البعض
مما توقعه غ ــازي .كــان يتنبأ بالكثير وال يقول
لنا إال القليل.
كـ ـ ـ ــان مـ ـحـ ـب ــوب ــا مـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ح ـ ـتـ ــى جـ ـي ــران ــه
والسوبرماركت الصغير لصق بيته .كنت أجيء
إلى السيد فريد صاحب املحل ألسأله عن غازي،
ّ
فيبادرني أنــه سأل عنك .كان حنونًا حنون األم،
ّ
وعطوفًا عطف األب .وفي الحقيقة ،رغم أنني أكبر
منه بعشر سنوات ،لكني كنت أشعر وأنا أجلس
إليه أنني التلميذ وأنــه األب .يكتشف الخطأ من
إلى الصح في الشعر أو القصة أو
نظرة ،وينتبه ّ
املقالة ،فيفرح معلقًا« :ما زلنا بخير».
ك ـن ــت ش ـخ ـص ـيــا أحـ ـب ــه وأتـ ــآلـ ــف مـ ـع ــه ،ب ــل كـنــت
أستدرجه إلى الكالم ّ
ألن الكالم الذي يتحدث فيه،
فيه صفوة الكلمة املنتقاة من غير قصد.
ّ
ل ــم أصـ ـ ـ ـ ّـدق ،وال أس ـت ـط ـيــع أن أص ـ ـ ّـدق أن ـ ــه رحــل
بغفوة منا ،أو بشكل سري ،عافيًا الحياة الظاملة
املستبدة ،الكارهة للخلق.
ك ـيــف ش ــاب ب ـه ــذا ال ـع ـمــر ي ـج ــيء املـ ــوت بـعـبــاءتــه
ال ـس ــوداء الـفـضـفــاضــة وي ــأخ ــذه م ـنــا؟ أل ـيــس هــذا
منتهى الظلم؟
كنا بحاجة إليه وما زلنا .وأنــا شخصيًا بحاجة
إلـيــه ،إليه دائـمــا ،بحاجة إليه فــي كــل شــيء ،كنت
بوجوده كصديق غنيًا ،وأنا اآلن أصبحت فقيرًا،
فكيف لــي أن أعـثــر عـلــى بــديــل ل ــه؟ ه ــذا فــي رابــع
املستحيالت.
يا غازي الحبيب
وكـ ـم ــا يـ ـق ــول امل ـ ـقـ ــدس :أنـ ـت ــم ال ـس ــاب ـق ــون ون ـحــن
الالحقون .وقــال عمر بن الخطاب :املــوت باب كل
ّ
منا عابره .وما نحن في الحقيقة إال سكان بيوت
تجاور املقابر.
* روائي سوري

