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ثقافة وناس

حريات

من االعالم التحريضي إلى األبونا ـ المطاوع…
أوقفوا هذه الدعوشة!
بيار أبي صعب
«املركز الكاثوليكي لإلعالم يستنكر التعرض للديانة
املسيحية في إحدى املسرحيات»… يا لهوي! ماذا
حصل ونحن غافلون؟ تقرأ الخبر فتستعيذ بالله!
من هو الكافر الزنديق الذي تعرض للدين؟ ال شك
ّ
في أنه مدسوس من قبل جهات غامضة ،وأعداء
ّ
شيطانية» ،يسار دولي ،إلخ.
خطيرين« :ماسونية -
الحظوا كم ّأن العنوان بحد ذاته تهويلي ،وأجوف،
ّ
«التعرض للديانة» فعل خطير،
ومضلل ،وتعميمي.
ّ
مشروع مؤامرة ،عمل متعمد ومدروس ومنهجي،
ّ
كالسيكيات
وهو أثقل من أن يحتمله نص من
املسرح اللبناني الحديث ،يحمل توقيع الراحل عصام
محفوظ ( 1939ـ ـ  ،)2006أخرجته ـ ـ قبل أسابيع
ّ
طويلة ـ ـ فنانة مقتدرة هي لينا خوري! من يعرف
ّ
نصوص الكاتب ،وتجربة املخرجة ،ال يمكنه أن يتوقع
ّ
ّ
املسرحية  -أننا أمام ثنائي
ـ ـ حتى إن لم يشاهد
ّ
هدام من مخططاته ضرب ديانة ّ
معينة .املشكلة

أن الطفيلي الذي ّ
صور مشهدًا وعزله عن سياقه،
ّ
وسربه ملوقع فضائحي ّ
ّ
والديمقراطية،
يلوث االعالم
ّ
ّ
لم يفقه شيئًا من املسرحية .وهمه الوحيد اثارة
ّ
النعرات والفضائح .املشكلة أن «التي» كتبت مطولة
ّ
حرفت فيها الوقائع ّ
تحريضية ّ
وشوهتها ،لم تشاهد
ّ
ّ
ّ
املسرحية غالبًا ،وأخر همها املسرح ،وآخر همها
الدين .ما يبحث عنه صائدو الجيف هو تحريك
االهواء والغرائز ،وتهييج الرأي العام ،وتحقيق االقبال.
ّ
االعالمية التي تناقلت الخبر ،ال
املشكلة أن املواقع
ّ
تعرف شيئًا عن املسرحية ،ومع ذلك لم تدقق ،ولم
ّ
تتحفظ ،ولم تختر عباراتها .املشكلة أن رجل الدين
ّ
الذي يحن إلى «محاكم التفتيش» ،ويرى خطرًا على
ّ
املسرحية،
الدين في كل مكان ،هو أيضًا لم يشاهد
وال يعرف شيئًا ال عن عصام محفوظ ،وال عن
سرحان بشارة سرحان أو أنطون سعادة أو فرج
الله الحلو .املشكلة أن جهاز الرقابة ،بسبب ّ
عبثية
النظام اللبناني وهشاشته وبنيته العقيمةّ ،
يتحول
إلى خادم مأمور لدى الطوائف ،التي عليه أن يراعيها

ويرضيها جميعًا! ماذا عن املسرح في كل ذلك؟ ماذا
عن االبداع؟ بيروت التي تفقد روحها يومًا بعد آخر،
تعيش على االشتباه باآلخر ،والخوف من االختالف
والنقد والسخرية .وتمنع املسرح بإسم… «الدين»!
ّ
ّ
الضجة
املسرحية موضوع
أي دين يا أوالد الحالل؟
الفارغة ،هي «ملاذا رفض سرحان سرحان ما قاله
الزعيم عن فرج الله الحلو في ستيريو  »71التي
ّقدمها عصام محفوظ في بيروت مطلع السبعينيات،
ّ
متأثرًا ببيتر فايس واملسرح التوثيقي .لكن املسرح
الذي كانت تحتفل به بيروت السبعينيات صار
ّ
تعرضًا للدين في زمن داعش وأخواتها .املشهد
ّ
االحتفالي الهاذي الذي يمثل جنازة شهيد في
ّ
املسرحية ،أمام املذبح ،ليس موضوعه الدين أساسًا.
ّ
لكن األب عبدو أبو كسم الذي يهوى النقد الفني في
أوقات فراغه ،ال يحسن التفريق بني «الخيال» والواقع،
ّ
وال يترك فرصة إال ويمارس فيها رياضته املفضلة:
أي التهويل االعالمي .قبل أسبوعني كشف مؤامرة
ّ
شيطانية في مسبحة معروضة في واجهة محل

حالقة ،بتحريض من  Otvلألسف .واليوم يعلنها
ّ
ّ
مسرحية ال يعرف عنها شيئًا .ماذا حل
حربًا على
ّ
بالناس يا هو؟ إنه عارض معروف لدى االقليات
املذعورة واملضطهدة واملقهورة التي تروح تمسخ
ّ
مضطهدها حتى تشبهه بالكامل .إنها الدعوشة يا
أصدقاء .علينا أن نوقف هذه اللعبة القاتلة ،وإال لن
يعود عندنا فكر وال فن وال حضارة .ليت األبونا
ً
ّ
يروقها قليال ،ويخلع عنه عباءة املطاوع التي ال تشبه
تقاليده األصيلة .ليته يكون على مستوى التراث
النهضوي والعقالني والتنويري املسيحي في الشرق.
عبود كي ّ
ليته يقرأ مارون ّ
يهدئ أعصابه ،ويترك
التكفير والتخوين للجراد األسود .إن اإليمان أقوى
ّ
والفن يتسع
من كل شيء .إن أهل النهضة والفكر
صدرهم وعقلهم لكل أشكال التعبير .ننتظر بفارغ
الصبر أن تعيد لينا خوري تقديم «ملاذا؟» خارج حرم
ّ
الجامعة ،بمباركة األمن العام ،كي نتلقف ،في عاصمة
ّ
النوعية ،ونحتفل
النهضة والتنوير ،هذه التجربة
ّ
باالستمرارية والتكامل بني أجيال املسرح اللبناني.

زينب حاوي
ف ــي  28ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي (نــوف ـم ـبــر)
املــاضــي ،أس ــدل مـســرح «غلبنكيان»
فــي «الجامعة اللبنانية األميركية»
الـسـتــار عـلــى مسرحية «مل ــاذا رفــض
سرحان سرحان ما قاله الزعيم عن
ف ــرج ال ـلــه الـحـلــو فــي سـتـيــريــو 71؟»
(األخ ـ ـبـ ــار  )2015/11/19لـلـشــاعــر
والـكــاتــب املسرحي اللبناني عصام
محفوظ ( )2006-1939الـتــي أعــادت
إخراجها لينا خــوري بعد مــرور 44
عــامــا عـلــى تـقــديـمـهــا ،كـتـحـيــة لــرائــد
املسرح اللبناني الحديث بعد مرور
 10سنوات على وفاته.
ل ــم يـكــن إخ ـت ـيــار ه ــذا الـعـمــل عبثيًا،
بـ ــل ج ـ ــاء ل ـي ـخ ــاط ــب الـ ــراهـ ــن الـ ـي ــوم،
مــع إسـتـمــرار الستاتيكو السياسي
واإلجتماعي منذ كتابته الى اليوم.
املسرحية سياسية عبثية بامتياز،
تقدم ثــاث شخصيات نضالية كان
ل ـه ــا األثـ ـ ــر ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة:
امل ـ ـنـ ــاضـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي سـ ــرحـ ــان
سـ ــرحـ ــان الـ ـ ــذي اغ ـ ـتـ ــال ال ـس ـي ـنــاتــور
األميركي روبــرت كينيدي عام 1968
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى دعـ ـم ــه إلس ــرائ ـي ــل،
ال ـقــائــد ال ـش ـيــوعــي ف ــرج ال ـل ــه الـحـلــو
الـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى تـ ـح ــت الـ ـتـ ـع ــذي ــب فــي
س ـ ــوري ـ ــا ن ـت ـي ـج ــة رف ـ ـضـ ــه ل ـت ـق ـس ـيــم
ف ـل ـس ـطــن .وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،ال ــزع ـي ــم أن ـطــون
سـ ـع ــادة م ــؤس ــس «الـ ـح ــزب ال ـقــومــي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ال ـ ـقـ ــومـ ــي اإلجـ ـتـ ـم ــاع ــي»
واملدافع عن فلسطني ،الذي أعدم في
لـبـنــان ع ــام  .1949ث ــاث شخصيات
سياسية وطـنـيــة ،وضعتها خــوري
ضمن سينوغرافيا وقالب جديدين،
يختزل نضاالتها التي ظلت فردية
ولم ترق الى العمل الجماعي الثوري.
عـبــر ه ــذا ال ـع ـمــل ،ت ـطــل خـ ــوري على
الحاضر والراهن ،وتالمس ما حصل
ف ــي الـ ـ ـث ـ ــورات ال ـع ــرب ـي ــة ،وم ـ ــا ح ــدث
أخـيـرًا فــي لبنان مــن حــركــة شبابية
إحـتـجــاجـيــة ضـمــن ســرديــة حاسمة
ب ــال ـع ـج ــز ال ـ ـتـ ــام عـ ــن اإلن ـ ـقـ ــاب عـلــى
الواقع والستاتيكو السائد كما رآها
محفوظ في كتابته لهذه املسرحية
فــي ف ـتــرة الـسـتـيـنـيــات (عــرضــت عــام
 .)1971ت ـقــدم خ ــوري ذل ــك ف ــي قــالــب
ي ـج ـم ــع بـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع والـ ـف ــانـ ـت ــازي ــا،
والـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا وال ـ ـتـ ــراج ـ ـيـ ــديـ ــا .فــي

من العرض

االنحطاط اللبناني «يحاكم»
عصام محفوظ
“سـ ـتـ ـي ــري ــو  ،”71تـ ـ ـص ـ ـ َّـور امل ـ ـجـ ـ ّـدد
املـســرحــي الـعــالــم الـعــربــي على شكل
ّ
يتحول الى
ملهى ليلي ،سرعان ما
م ـحــاك ـمــة لـ ـه ــؤالء امل ـن ــاض ـل ــن ...هــذا
امل ـك ــان الـ ــذي ي ـهــرب ف ـيــه ال ـســاهــرون
مــن واقـعـهــم املـ ــأزوم ال ــى عــالــم الـلــذة
واملتعة ،ساخرين من واقعهم وقيمه.
هذا البعد التاريخي النضالي الذي
أرادت امل ـخــرجــة الـلـبـنــانـيــة إح ـيــاءه
وتـعــريــف طــابـهــا فــي الـجــامـعــة إلــى
ّ
أشهر مؤلف ومـجـ ّـدد مسرحي ،قــزم
ف ــي مــوقــع «ل ـي ـبــانــون دي ـب ــاي ــت» الــى
حـ ـ ّـده األق ـص ــى! تـعــاطــى مـعــه املــوقــع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ب ـق ـلــة م ـه ـن ـيــة ودرايـ ـ ــة
وإح ـ ــاط ـ ــة« :ب ــالـ ـفـ ـي ــدي ــو ..م ـســرح ـيــة
ل ـب ـنــان ـيــة ت ـهــن امل ـس ـي ـح ـيــة وبـطـلـهــا
ممثل م ـعــروف» هـكــذا عـنــون املــوقــع
أول م ــن أمـ ــس م ـق ــال ــه الـ ـ ــذي وص ـفــه
ك ـث ـي ــرون ب ـ ـ «األص ـ ـفـ ــر» ،م ـش ـي ـرًا إلــى

ّ
أن الـعـمــل ي ـنــدرج ضـمــن «اإلس ـ ــاءة»
الـ ـ ــى الـ ــديـ ــن امل ـس ـي ـح ــي ،بــإق ـت ـطــاعــه
مشهد القداس الديني من املسرحية
واعتباره «مهزلة» .الالفت في املقال
(إن صح تصنيفه بذلك) لــوم املمثل
طـ ـ ــال الـ ـ ـج ـ ــردي ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي دور

أسفت لينا خوري لتدني
نسبة الوعي ،مؤكدة أن
المسرحية ستعرض قريبًا
الكاهن بأنه «ال ينتمي الــى الديانة
امل ـس ـي ـح ـيــة»! ومـ ــع ذلـ ــك أورد امل ـقــال
ّ
أن ال ـج ــردي لــم ي ـتــوان عــن املـشــاركــة
«بـسـخــريــة مــن الـطــائـفــة املسيحية»!
وب ــأس ــرع م ــن ال ـب ــرق ،ت ـح ـ ّـرك «املــركــز
الكاثوليكي لإلعالم» ،وأصــدر بيانًا

أمــس استنكر فيه هــذه «املشهدية»،
ّ
وأخبر ّ
القراء بأن رئيسه األب عبدو
أبـ ــو ك ـســم ق ــد ت ــواص ــل م ــع املــديــريــة
العامة لألمن العام اللبناني واتفق
معها على «عدم عرض املسرحية في
أي مكان مجددًا قبل اإلطالع عليها».
أب ــو ك ـســم أط ـلــق حـكـمــه ع ـلــى الـعـمــل
مـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــذه ال ـج ــزئ ـي ــة مـ ــن دون
حتى مشاهدة العمل ،بل اكتفى بما
ورد فــي «لـيـبــانــون دي ـبــايــت» .وقــال
ّ
أبــو كسم ل ــ«األخ ـبــار» إن اإلعـتــراض
ليس «على مضمون املسرحية» ،بل
على مشهدية الـقــداس الـتــي «اث ــارت
حفيظة واستنكار كــل املسيحيني».
ّ
األب رأى أن هـ ـ ــذه امل ـش ـه ــدي ــة بـمــا
اح ـ ـتـ ــوتـ ــه م ـ ــن «ك ـ ـل ـ ـمـ ــات وتـ ــرات ـ ـيـ ــل»
عرضت بشكل هزلي ّ
مست «بأقدس
امل ـق ــدس ــات» .وبــرغــم ع ــدم مشاهدته
للمسرحية بشكل كامل ،واتكائه فقط

الشريط املعروض منها ،وبرغم
على ّ
فكرة أنها تقدم «رسالة سامية» من
خالل الحديث عن الذاكرة النضالية
لبعض الشخصيات ،أبعد ابو كسم
ً
عـنـهــا ك ــل غــايــة ف ـن ـيــة ،ق ــائ ــا «حـتــى
لــو كــانــت ســاخــرة مــش عـلــى حساب
املقدسات».
رئيس «املركز الكاثوليكي لإلعالم»،
وضع ما يحصل اليوم ،ضمن مخطط
وش ـب ـك ــة ت ـق ــف وراء ه ـ ـ ـ ــا «م ـن ـظ ـمــات
صـهـيــونـيــة» بـغـيــة «إثـ ـ ــارة ال ـن ـعــرات
ال ـطــائ ـف ـيــة» .واش ـت ــرط أب ــو كـســم من
جـهــة أخ ــرى مـشــاهــدة املـســرحـيــة مع
جهاز األمــن العام ليتقرر بعدها ما
إذا كــان سيسمح لها بالعرض أم ال
في أحد مسارح بيروت في شهر آذار
(مارس) املقبل.
ّ
وف ـ ــي إت ـ ـصـ ــال مـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أكـ ــد
رئـ ـي ــس م ـك ـت ــب ش ـ ـ ــؤون اإلعـ ـ ـ ــام فــي
«األمـ ــن ال ـع ــام» الـعـمـيــد نبيل حنون
أن املــديــريــة واف ـق ــت عـلــى املـســرحـيــة
ب ـنــاء عـلــى نـصـهــا ،ول ــم يـظـهــر شــيء
ّ
يتعارض مع «املسلمات املسيحية».
ول ـ ـ ــدى س ــؤالـ ـن ــا عـ ــن إم ـك ــان ـي ــة مـنــع
ً
العمل في حال عرضه مستقبال ،ترك
العميد اإلجــابــة مفتوحة عبر قوله
«لكل حادث حديث».
ه ــذا اإلجـ ـت ــزاء وال ـف ـبــركــة والـتـشــويــه
لـعـمــل تــاري ـخــي ن ـضــالــي ع ــرض في
السبعينيات من توقيع أهم مسرحي
لبناني ،ترفضه لينا خ ــوري رفضًا
ب ــات ــا ،وت ـض ـعــه ض ـمــن خ ــان ــة “س ــوق
اإلتهامات والجلد” ،التي باتت تشبه
“داع ـ ـ ــش” .ال ـل ــوم الـكـبـيــر لـلـمـخــرجــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ـ ــان ع ـل ــى ت ــدن ــي نـسـبــة
الوعي عند اللبنانيني الذين صدقوا
ه ــذه الـشــائـعــة املـعـتـمــدة ف ــي األص ــل
عـلــى جــزئ ـيــة ص ـغ ـيــرة ض ـمــن سـيــاق
م ـس ــرح ــي وسـ ـ ـ ــردي واسـ ـ ـ ــع ،يـحـكــي
ق ـض ـيــة ف ـل ـس ـطــن .وفـ ــي إتـ ـص ــال مــع
“األخبار”ّ ،
أكدت خوري أن املسرحية
سيعاد عرضها في “مسرح املدينة”
ف ـ ــي آذار (م ـ ـ ـ ـ ــارس) امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .ول ـ ــدى
سؤالنا عن شرط “املركز الكاثوليكي
ل ــإع ــام” إلذن الـ ـع ــرض ،لـفـتــت الــى
أن “األم ــن ال ـعــام” واف ــق ســابـقــا على
ال ـع ـم ــل ،وأسـ ـف ــت ل ـتــدخــل الـسـلـطــات
الرقابية فــي األص ــل ،وتـضــاف اليها
اليوم السلطة الدينية ،لكنها تختم:
“هيدي حالة البلد لألسف”.

