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ثقافة وناس

ّ
مستمرة منذ أكثر من نصف قرن .إلى جانب نضالها الحثيث لصمود ّ«مسرح المدينة» بل ازدهاره وانفتاحه على الشباب
تحية تجربة رائدة وحيوية
ّ
تنوي «سيدة المسرح اللبناني» تأسيس فرقة خاصة بها ،وتتحضر لمشروع كبير العام المقبل ،فيما تقدم عرضها
في محيط يزداد اضطرابًا وحروبًاّ ،
الجديد «مش من زمان» في رمضان .إنه سيرتها الذاتية بطريقة مغناة وممسرحة

«حكاية
نضال»

ّ
ّ
ّ
«الجامعة األنطونية» تكرم سيدة الخشبة اللبنانية

ّ
نضال األشقر ...المقاومة مستمرة

نادين كنعان
ال حـ ـل ــول وسـ ـط ــى فـ ــي حـ ـي ــاة ن ـضــال
األشقر .هي تفعل كل شيء بجوارحها:
ّ
التمرد ،والعشق ،والفن ،وحب الوطن،
ّ
وت ـق ــدي ــس ال ـ ـحـ ــريـ ــة ...م ــع ك ــل إن ـج ــاز
جــديــد تـحـقـ ّقــه ،تــؤكــد «س ـ ّـيــدة املـســرح
اللبناني» أنها امــرأة استثنائية .في
ّ
ّ
يترسخ يقيننا بأن
كل مـ ّـرة نلتقيها،
ُ
السنني ،بحالوتها ومـ ّـرهــا ،لــم ترهق
عزيمتها واندفاعها للحياة عمومًا،
واملسرح خصوصًا ...في داخل «الست
نـضــال» الكثير مــن الصبا والحيوية
واإلقــدام على االبتكار والتجديد ،إلى
درجـ ــة ت ـف ــوق م ــا ل ــدى ع ــدد كـبـيــر من
شباب اليوم.
مع الــوقــت ،وبفعل تجربة فنية رائــدة
ّ
مستمرة منذ أكـثــر مــن نصف
وغنية
قـ ــرن ،ن ــال ــت «زن ــوب ـي ــا» ت ـكــري ـمــات في
دول ّ
عدة .لكن اليوم ،سيكون االحتفاء
ً
ّ
ل ـب ـنــان ـيــا ومـ ـتـ ـم ــيـ ـزًا .م ـ ـسـ ــاء ،تـحـتـفــي
ّ
األنطونية» (الحدث ـ بعبدا)
«الجامعة
ّ
بنضال األشقر ،وستوزع كتاب «اسم
ع ـل ــم» بـنـسـخـتــه ال ـ ـ  ،11ت ـحــت ع ـنــوان
«نضال األشقر ...حكاية نضال» (راجع
ال ـ ـكـ ــادر) .م ـ ِّ
ـؤس ـســة «م ـس ــرح املــدي ـنــة»
(الـحـمــرا ـ ـ بـيــروت) سعيدة ج ـدًا بهذه
امل ـ ـبـ ــادرة «الـ ـت ــي ال ُي ـم ـك ــن رف ـض ـه ــا»،
ّ
ّ
«األنطونية» تحمل بذور
خصوصًا أن
ً
ّ
«الثقافة واإلنسانية والتحرر ،فضال
عن اهتمامها الكبير باللغة العربية».
هـ ــذا م ــا ت ــؤك ــده ل ـن ــا إب ـن ــة ال ـس ـيــاســي
والقيادي في «الحزب السوري القومي
االج ـت ـم ــاع ــي» أسـ ــد األشـ ـق ــر ( 1908ـ ـ
 )1986أثـ ـن ــاء دردش ـ ــة ص ـبــاح ـيــة فــي
منزلها في كليمنصو.
خـطــوة ال ب ـ ّـد مــن تثمينها طـبـعــا ،في
ّ
ّ
ب ـل ــد ال ي ـت ــذك ــر كـ ـب ــاره ع ـ ـ ــادة إال بـعــد
رحيلهم .تخصيص الفنانة املولودة
في األربعينيات بهذا التكريم ،أقل ما
يمكن فعله بالنسبة أليقونة نادرة من
أي ـقــونــات لـبـنــان الـنـهـضــة ،والـتـنــويــر،
ّ
التقدمي.
والفكر
من منزل أهلها في قرية ديــك املحدي
(ج ـ ـ ـبـ ـ ــل ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان) ،ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت نـ ـض ــال

األشـقــر إلــى عالم التمثيل .التحقت بـ
«األكاديمية امللكية للفنون الدرامية»
( )RADAعام  ،1960تزامنًا مع انقالب
القوميني الذي ُسجن والدها على أثره.
بـعــد س ـن ــوات م ــن ال ــدراس ــة املـمــزوجــة
باالحتراف ،عادت املسرحية اللبنانية
الشهيرة إلى بلدها حيث برز اسمها
فــي عــدد مــن األعـمــال ،فــي الــوقــت الــذي
ك ـ ّـرت فـيــه سبحة األع ـمــال مــع روجـيــه
عـ ـ ّـسـ ــاف ،بـ ـ ــدءًا م ــن «اآلن ـ ـسـ ــة ج ــول ــي»
(ت ـعــريــب ال ــراح ــل أن ـســي الـ ـح ــاج) ،من
دون أن ننسى بــاكــورتـهــا اإلخــراجـ ّـيــة
ّ
«املـفــتــش ال ـعــام» مــع رضــا كبريت عن
نص لغوغول.
جمعتها
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـع
ـ
ي
ـار
ـ
ش
ـ
مل
إل ــى جــانــب ا
ّ
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ــاف ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــة ،مـ ــثـ ــل
تـ ــأس ـ ـي ـ ـس ـ ـه ـ ـمـ ــا «م ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــرف بـ ـ ـي ـ ــروت
ل ـل ـم ـســرح» ( )1968مــرح ـلــة مـحــوريــة
ومفصلية في تاريخ املسرح اللبناني،
ّ
ّ
سيما أن ــه تـحـ ّـول إلــى مقصد لألقالم
ا ّلـنــاقــدة والـشـعــراء والـفـنــانــن .واألهــم
ّ
أن ــه شــكــل مـخـتـبـرًا فـكــريــا وسـيــاسـيــا.
ّ
ثم حان موعد «مجدلون» التي ولدت
م ــواجـ ـه ــة ش ــرس ــة ال س ــاب ــق ل ـه ــا مــع
الــرقــابــة ،ليستمر الخطاب السياسي
ّ
املتمسك باملقاومة وااللـتــزام
الـجــريء
بــالـقـضــايــا املـحـقــة وم ـحــاربــة الـفـســاد
مـ ــع م ـس ــرح ـي ــات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ع ـل ــى رأس ـه ــا
«ك ــارت بــانــش» ( 1970ـ ـ نــص عصام
محفوظ) ،و«أنتيغون» التي أخرجها
فــؤاد نعيم في  ،1973ثم تـ ّ
ـزوج نضال
في العام نفسه .الحرب األهلية ،دفعت
ال ـث ـنــائــي إل ــى األردن ( .)1974ه ـنــاك،
تـعـ ّـرفــت نـضــال إل ــى فـنــانــن وشــاركــت
في مهرجانات عربية .كل هذا جعلها
تـ ّ
ـؤســس فــرقــة «املـمـثـلــون ال ـع ــرب» مع
املـ ـس ــرح ــي املـ ـغ ــرب ــي الـ ــراحـ ــل ال ـط ـ ّيــب
الـصــديـقــي .تـجــربــة ت ــرى األش ـقــر أنـهــا
«االمتداد العربي» لـ «محترف بيروت
للمسرح».
ب ـعــد ع ـ ّـم ــان ،أم ـض ــت بـطـلــة مـســرحـيــة
«إضـ ـ ــراب ال ـحــرام ـيــة» ( )1971خمس
سـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي ق ـ ـبـ ــرص م ـ ــع أوالدهـ ـ ـ ـ ــا،
ّ
ث ــم حــطــت ف ــي ب ـي ــروت ف ــي ع ــام 1992
ل ـتـ ّ
ـؤســس ب ـعــد ذل ــك ب ـعــامــن «م ـســرح

امل ـ ــدي ـ ـن ـ ــة» .يـ ــومـ ــا بـ ـع ــد ي ـ ـ ـ ــوم ،ورغ ـ ــم
ك ــل ال ـع ـق ـب ــات ،ي ـت ـمـ ّـســك هـ ــذا ال ـص ــرح
ال ـ ـب ـ ـيـ ــروتـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي فــي
اح ـت ـضــان امل ــواه ــب ال ـشــابــة الـشـغــوفــة
بالفن واملـســرح .وراء هــذا الــدور ،تقف
س ـ ّـي ــدة م ـج ـبــولــة بــال ـع ـنــاد واإلصـ ـ ــرار
ع ـ ـلـ ــى رف ـ ـ ـ ــض االس ـ ـت ـ ـس ـ ــام ل ـ ـظـ ــروف
البلد الـقــاسـيــة ،والـصـعــوبــات املــاديــة،
وال ـت ـش ــرذم ال ـحــاصــل بـفـعــل ال ـح ــروب
املتنقلة في املنطقة العربية.
لـكــن مــا ال ــذي ُيـبـقــي «نـ ــار» الـحـمــاســة
مـشـتـعـلــة ف ــي داخ ـ ــل ن ـض ــال األش ـق ــر؟
«ح ـم ــاس ـت ــي أس ـت ـم ـ ّـده ــا م ــن ال ـش ـبــاب
ّ
الـ ـخ ــاق ال ــراغ ــب ف ــي ال ـع ـمــل ،ل ـكــن في
ال ـ ّع ــام امل ــاض ــي ت ـحــدي ـدًا ،زدت إيـمــانــا
بأنني أسير على الطريق السليم» .ثم
تــوضــح« :الـنـجــاح الكبير لالحتفالية

تعزيز االنفتاح على الجمهور
العربي في هذه الظروف
بالعشرية الثانية لتأسيس «مسرح
املـ ــدي ـ ـنـ ــة» ،وإقـ ـ ـب ـ ــال ال ـ ـنـ ــاس ال ـك ـث ـيــف
ع ـلــى الـ ـع ــروض ،أوص ــان ــي إل ــى هــذه
النتيجة».
كـثـيــرة هــي املـشــاريــع املــوضــوعــة على
جدول أعمال األشقر الرامية إلى تعزيز
االن ـف ـتــاح عـلــى الـجـمـهــور الـعــربــي في
هذه الظروفّ ،
أهمها الليالي الخاصة
بدعم مسرحها ،وكان آخرها تلك التي
أحيتها مايا دياب مع الراقص البلدي
أليكس بوليكيفتش في ّ 15أيار (مايو)
الـحــالــي .تــرفــض «الـســت نـضــال» الـ ّ
ـرد
على منتقدي استضافة دياب في هذا
الصرح الفني ،وتكتفي بالقول« :هذا
امل ـك ــان يـتـســع لـلـجـمـيــع ول ـك ــل أش ـكــال
ال ـف ــن ،م ــن الـتـمـثـيــل إل ــى ال ـك ـبــاريــه ّ .لم
ّ
تتردد مايا في مساعدتنا ،ويكفي أننا
جمعنا أكبر مبلغ منذ البدء بتنظيم
أنشطة مماثلة» .وتردف« :سأكمل في
هذه الحفالت من وقت إلى آخرّ ،
سيما
ّ
ّ
أن األم ـ ــوال املــؤم ـنــة مـنـهــا تـســاعــدنــي
في تقليص الكلفة بالنسبة للشباب.

وآمـ ــل أن تـلـبــي هـيـفــا وه ـبــي دعــوتـنــا
في املـ ّـرة املقبلة .املسرح زبــدة الفنون،
وه ـ ـ ــو ف ـ ـضـ ــاء مـ ــدنـ ــي بـ ـعـ ـي ــد ع ـ ــن كــل
أش ـكــال الطائفية والـتـعـ ّـصــب ،ويجب
أن يبقى كــذلــك» .وفـ ّـي سـيــاق متصل،
تشدد األشقر على أنــه في وقــت صار
فـيــه املـثـقـفــون أب ـعــد عــن بـعـضـهــم من
أي وق ــت م ـضــى بـسـبــب ال ـس ـيــاســة ،ال
ب ــد م ــن إيـ ـج ــاد أرضـ ـي ــة ج ــامـ ـع ــة .مــع
ّ
العلم بــأن السنوات الخمس األخيرة،
شهدت حركة مسرحية نشطة جدًا في
العاصمة اللبنانية».
تأسيس
نضال
تنوي
من هذا املنطلق،
ّ
فرقة مسرحية خاصة بها ،وتتحضر
لعمل مسرحي كبير العام املقبل على
طــراز «منمنمات» و« 3نسوان طــوال»
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا .أم ـ ــا فـ ــي ش ـه ــر رمـ ـض ــان،
فـسـتـقـ ّـدم عــرضـهــا ال ـجــديــد «م ــش من
االشقر
زم ــان» (وض ــع وتنفيذ نـضــال
ّ
ـ ف ــي  20و 21ح ــزي ــران /يــون ـيــو) .إن ــه
ّ
سيرتها الذاتية ،وعبارة عن مذكرات
مغناة ممسرحة ،بمرافقة املوسيقيني:
خالد العبد الله ،ومحمد عقيل ،ونبيل
األحمر ،وإبراهيم عقيل.
قـبــل ذلـ ــك ،ي ـق ـ ّـدم سـيـمــون شــاهــن في
 12حـ ـ ــزيـ ـ ــران ح ـف ـل ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة فــي
مناسبة منحه الدكتوراه الفخرية في
«الجامعة األميركية في بيروت».
ومــن  6حتى  15حــزيــران ،يطل جورج
خ ـ ّـب ــاز ف ــي م ـســرح ـيــة «املـ ـل ــك ي ـم ــوت»
(ل ـي ــوج ــن اي ــون ـس ـك ــو ـ ـ ـ إخ ـ ـ ــراج ف ــؤاد
ن ـع ـي ــم) ،م ــن ب ـط ــول ــة ي ـ ــارا ب ــو ن ـص ــار،
وب ــات ــريـ ـسـ ـي ــا سـ ـمـ ـي ــرة ،وم ـ ــي أغ ـ ــدت
س ـم ـيــث ،وم ــوري ــس م ـع ـل ــوف ،وول ـيــد
جــابــر ،مــع املوسيقيني :محمد عقيل،
ونبيل األحمر ،وعماد حشيشو.
ب ـهــذه ال ـبــرم ـجــة ,تــؤكــد ن ـضــال أهمية
انفتاح «املدينة» على مختلف أشكال
اإلبـ ـ ــداع وال ـف ـن ــون ال ـت ــي ت ـتــوجــه إلــى
الجمهور ّ
بتنوعه وميوله العديدة.
*احتفالية «حكاية نضال» تكريمًا لنضال
األشقر :اليوم ـ الساعة السادسة والنصف
ّ
ً
األنطونية» (الحدث ـ
مساء ـ حرم «الجامعة
بعبدا) .لالستعالم05/927000 :

منذ سنوات ،تعمل «الجامعة
ّ
األنطونية» على إعــاء شأن
الـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـك ــر واإلب ـ ـ ـ ــداع
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــوار .وفـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق
أنشطتها الرامية إلــى تكريم
أسـ ـم ــاء بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـســاحــة
الثقافية ،اخ ـتــارت املؤسسة
التعليمية التي يرأسها األب
جـ ـ ــرمـ ـ ــانـ ـ ــوس جـ ــرمـ ــانـ ــوس
االح ـت ـف ــاء ب ـن ـضــال األش ـق ــر.
ل ــن ي ـك ــون امل ــوع ــد ه ــذه امل ـ ّـرة
كــالـتـكــريـمــات الـتـقـلـيــديــة ،إذ
سـيـتـخـلـلــه ت ــوزي ــع الـنـسـخــة
الـ ـ ـ َـ ـ  11مـ ـ ــن كـ ـ ـت ـ ــاب «إسـ ـ ــم
َعــلــم» تـحــت ع ـنــوان« :نـضــال
األشـ ـ ـق ـ ــر ...ح ـك ــاي ــة ن ـض ــال»
(تقديم ّ
منسق اللغة العربية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة اإلع ـ ــام ـ ــي
ب ـ ّـس ــام ب ـ ـ ـ ـ ّـراك) .ي ـت ــأل ــف ه ــذا
اإلص ـ ــدار م ــن ثــاثــة أق ـســام،
هي« :الحكاية بأقالم اليوم»،
و«الحكاية ذات أمــس» ،و«من
ُ
ح ـكــايــة امل ـ ـسـ ــرح» .س ــت ــروى
ه ــذه الـحـكــايــة امل ـت ـمـ ّـيــزة عبر
ُ
أربعني شهادة ،بعضها كتب
خصيصًا للمناسبة ،وأخرى
من أرشيف «مسرح املدينة»،
ّ
تولت الجامعة إعادة طباعتها
وتوثيقها .ومن بني األسماء،
ن ـ ــذك ـ ــر :ال ـ ـشـ ــاعـ ــر والـ ـك ــات ــب
ع ـي ـســى م ـخ ـل ــوف ،وامل ـم ـث ـلــة
ج ــول ـي ــا ق ـ ّـص ــار ،وال ـش ــاع ــرة
سلوى الخليل األمني ،واملمثل
أس ـع ــد رش ـ ـ ــدان ،واإلع ــام ــي
ري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو كـ ـ ـ ــرم ،وزوج ـ ـهـ ــا
ال ـص ـح ــاف ــي وامل ـ ـخـ ــرج ف ــؤاد
نعيم ،والروائية علوية صبح،
إلى جانب مقاالت ومقابالت
من الصحافة العربية.
هـ ـ ـ ــذا ل ـ ـيـ ــس كـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــيء ،إذ
سنجد في الكتاب مشهدين
من مسرحية «كارت بالنش»
التي ّ
تفردت بخطاب سياسي
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريء ،ك ـ ـمـ ــا خ ـص ـص ــت
«ال ـ ـسـ ــت ن ـ ـضـ ــال» ال ـجــام ـعــة
ّ
مسرحيتها الـجــديــدة
بـنــص
«مش من زمان».
وفـ ــي ال ـك ـت ــاب أيـ ـض ــا ،صــور
باأللوان من حياتها العائلية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وم ـج ـمــوعــة
مــن األدوار ال ـتــي بــرعــت في
تقديمها في مسرحيات على
شــاكـلــة« :صـبــح واملـنـصــور»،
و«الـ ـ ـ ـ ــواويـ ـ ـ ـ ــة» ،و«زن ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــا»،
و«امل ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـردة» ،و«األجـ ـنـ ـح ــة
ّ
املتكسرة» ،وغيرها.
وض ـ ـمـ ــن مـ ـحـ ـط ــات الـ ـح ــدث
ُ
ال ـيــوم ،ســتـعــرض عـلــى ثــاث
ّ
مصورة (30
مراحل مقابلة
ّ
د) أج ــراه ــا ب ـ ّـس ــام ب ـ ــراك مع
امل ـك ــرم ــة ف ــي م ـن ــزل ـه ــا ،وف ــي
شــارع الحمرا ،وفــي «مسرح
املدينة» .وسيكون الحضور
على موعد مع كلمة من ّبراك
ّ
االفتتاحية ،ومــن رئيس
فــي
ال ـجــام ـعــة ،وم ــن ن ـضــال الـتــي
ستقرأ بصوتها الرخيم من
كتابات جبران خليل جبران
وف ـ ـ ـ ــؤاد سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،قـ ـب ــل أن
ُيختتم اللقاء بتقديم الريشة
الـفـضـيــة ورف ــع ال ـس ـتــارة عن
جدارية تحمل اسمها.

