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على نهضة المسرح اللبناني
جوائز كثيرة
نال روجيه عساف العديد من الجوائز العاملية:
 جائزة األرزة الذهبية .1962 مهرجان  Nancyالدولي  :1976الثالث في قائمةاملميزين.
 جــائــزة أفـضــل عـمــل مـســرحــي فــي أي ــام قــرطــاجاملسرحية .1983
 منتخب مهرجان األمم Théâtre des Nations.1984
 وسام مهرجان .1985 Montpellier تـكــريــم م ـهــرجــان ال ـقــاهــرة الـسـيـنـمــائــي الــدولــي.1991
 جــائــزة أفـضــل عـمــل مـســرحــي وجــائــزة أفضلإخراج في ملتقى القاهرة الدولي .1994
 جائزة االمتياز في أيام قرطاج املسرحية .1998 جائزة أفضل إنتاج فني  -مؤسسة عبد الهاديالدبس .1999
ّ
البندقية»
 جــائــزة «األس ــد الــذهـبــي» فــي «بيناليللمسرح لعام  2008عن مجمل مسيرته املسرحية
من البروفات (مروان طحطح)

الفن عنده هو وسيلة إليصال ما يريد
قوله ،فمسرح بال قضية ليس بمسرح
بالنسبة إليه.
مــاذا عن التجربة مع الجيل الجديد؟
ه ــل ك ــان األمـ ــر مـخـتـلـفــا ع ـمــا اع ـت ــاده
عساف ،خصوصًا أنه تعامل مع أغلب
نـ ـج ــوم املـ ـس ــرح ال ـل ـب ـنــان ـيــن كـخـضــر
عالء الدين (شوشو) ونضال األشقر
وجــال خــوري والرحابنة ومنير أبو
َّ
دبس (وسواهم)؟ يؤكد أنهم في هذه
املسرحية «تعلموا طريقة جــديــدة ال
يعرفونها هــي أن املـهــم هــو اإلنـســان
ً
ال املـمـثــل .أنــت هنا لست مـمـثــا ،أنت
إن ـ ـسـ ــان .ث ــان ـي ــا ال ي ـم ـك ـنــك أن ت ـكــون
إنـســانــا ب ـم ـفــردك .يـجــب أن ت ـكــون في
مـجـمــوعــة» .تـجــربــة الـعـمــل الجماعي
كـ ــان املـ ـخ ــرج ال ـل ـب ـنــانــي ق ــد ضـبـطـهــا
ســاب ـقــا ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة قبل
صـنــاعــة تـجــربــة «م ـســرح الـحـكــواتــي»
ع ــام  ،1979حينما ك ــان مــدي ـرًا لقسم
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواد امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
اللبنانية .يومها أتاه تالمذته طالبني
منه أن يـقــوم بــإخــراج مسرحيةٍ لهم.
ه ـك ــذا خـلـقــت ت ـلــك ال ـت ـجــربــة ال ــرائ ــدة.
أخذت «الحكواتي» التجربة املسرحية
املختلفة واملتمايزة الكثير من التراث
والتاريخ اللبناني املحكي والشفوي،
ودمغته ّ
لتقدم مسرحًا عضويًا وغير
مألوف لبنانيًا ،من خالل مسرحيات
م ـثــل «الـ ـج ــرس» ال ـت ــي ق ـ ّـدم ــت الـقــديــر
رف ـي ــق ع ـلــي أح ـم ــد ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في

دور «ســولــو» (م ــون ــودرام ــا) .يومها،
طلب عساف مــن تالمذته أن يعودوا
إل ـ ــى ت ــراث ـه ــم وي ـس ـت ـم ـع ــوا مل ــا تـقــولــه
جــداتـهــم وأج ــداده ــم ،ويستفيدوا من
هــذه الـتـجــارب ويــؤرخــوهــا .احتاجت
التجربة ألكثر من عامني حتى تختمر
وتخرج إلى النور .قدمت «الحكواتي»
ع ـ ـ ــددًا مـ ــن املـ ـس ــرحـ ـي ــات امل ـه ـم ــة مـثــل
«حـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــات  »36و«أي ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـخـ ـي ــام»
نجاحات هائلة
املسرحية التي حققت
ٍ
وض ـعــت تـجــربــة «ال ـح ـكــواتــي» ضمن
مصاف التجارب املــؤثــرة واملهمة في
ال ـعــالــم امل ـســرحــي ال ـع ــرب ــي ،فـ ُـعــرضــت
املـســرحـيــة ف ــي ال ـعــديــد م ــن الـعــواصــم
العربية والعاملية.
وألن الـشــيء بــالـشــيء يــذكــر ،ال يمكن
أن ي ـ ـكـ ــون ال ـ ـحـ ــديـ ــث ح ـ ـ ــول «مـ ـس ــرح
الحكواتي» من دون ذكر الطريق الذي
أودى إل ـي ــه ،فــالـتـجــربــة ال تـخـلــق من
فــراغ ،بل تتحضر بنيانًا ولبنة لبنة
ـان م ــرص ــوص:
ح ـتــى ت ـصــل إلـ ــى ب ـن ـي ـ ٍ
تـلـمـيــذ ال ـطــب ال ــذي ه ـجــره بـعــد أرب ــع
س ـن ــوات م ــن ال ــدراس ــة ،ك ــان مختلفًا.
وقبلها ،فتلميذ «الفرير» الــذي عشق
املـ ـس ــرح وأداه ك ـمــا ل ــو أنـ ــه جـ ــزء مــن
حياته اليومية ،كــان «فرنسيًا» ّ
يقدم
امل ـس ــرح إلج ــادت ــه الـفــرنـسـيــة بـطــاقــة.
لــذلــك كــانــت أغـلــب مسرحياته وقتها
(كممثل بالتأكيد) باللغة الفرنسية.
ه ـ ـ ــذا كـ ـل ــه س ـي ـت ـغ ـي ــر بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ج ـ ــذري
ـوات ،لكن ليس قبل
وحــاســم بعد سـنـ ٍ

ـات «فــرنـسـيــة»
أن ي ـغــرق فـ ًـي مـســرحـيـ ٍ
ن ـصــا ولـ ـغ ــة ،رغ ــم كــون ـهــا ذات أب ـعــاد
إنسانية مثل مسرحية Les Chaises
ليونسكو .في الوقت عينه ،شارك في
الـتـلـفــزيــون مــع املـخــرجــن ج ــان كلود
بولس ،وأنطوان ريمي ،والياس متى،
وأن ـط ــوان مـشـحــو .بـعــد تـلــك املــرحـلــة،
وإثـ ــر ح ـصــولــه ع ـلــى مـنـحــة جــامـعـيــة
م ــن الـ ـسـ ـف ــارة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان
ع ــام  ،1963ق ــرر ع ـســاف ال ـتــوجــه إلــى
س ـت ــراس ـب ــورغ ل ــدراس ــة املـ ـس ــرح .عــاد
بعدها أستاذًا للمسرح (من عام 1976
إلــى عــام  )2003وأح ــد رواد الجامعة
اللبنانية ومؤسسيها (معهد الفنون
ال ــذي افـتـتــح فــي اع ــام  )1966سريعًا
ـاب ع ــائـ ـلـ ـي ــة .تـلــك
إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان ألسـ ـ ـب ـ ـ ٍ
ال ـس ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ًص ـق ـلــت مــوهـبـتــه
ّ
سيستخدمها
الفنية وعلمته «حرفة»
ً
فيما بعد« :املسرح ليس هواية فقط.
هناك تقنيات وضــوابــط وعلم دقيق.
إنها ليست رؤيــة واح ــدة فحسب ،بل
هــي تجميع لــرؤى عــدة مثل بريخت،
سـتــانـســافـسـكــي وأص ـح ــاب امل ــدارس
املختلفة .إنـهــا وجـهــات نـظــر شــديــدة

االختالف يمكن استخدامها جميعها
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى رؤي ـ ــة م ـس ــرح ـي ــة» .لم
يـتــوقــف األمـ ــر عـنــد ع ـســاف عـنــد هــذا
الـحــد فــي تـلــك الـتـجــربــة الـقـصـيــرة ،إذ
وجد ًنفسه يفهم املسرح أكثر ،كممثل
ب ــداي ــة ،والح ـق ــا ك ـم ـخــرج« :وجـ ــدت أن
امل ـســرح ال يمكن أن يـكــون بــا ثقافة.

بدأ العمل عليها منذ شهر
أيلول (سبتمبر) الفائت ،وهي
عبارة عن مزج لثالث مسرحيات
إغريقية معروفة
ٌّ
ثم إنه فن غير بسيط .هو يختلف عن
فـكــرة حـفــظ الـنــص وإلـقــائــه وتــأديـتــه.
قبل هذه املرحلة ،كان املسرح بالنسبة
لي هو أن أعطى دورًا وأؤديــه ،بعدها
لم يعد األمر كما هو».
ف ــي ع ــام  ،1968ك ــان ــت والدة تـجــربــةٍ
جديدة بعد ّنكسة الـ « ،1967استغربت
كثيرًا كيف أثرت بي النكسة وآملتني،
أنـ ــا ال ـ ــذي أع ـي ــش ف ــي ل ـب ـن ــان ،وأق ـ ـ ّـدم

العيش المشترك
ما ال يعرفه كثيرون عن روجيه عساف أنه لم يكن في حياته مسرحيًا فحسب،
بل كان شخصًا حقيقيًا إلى أعلى الحدود .عمل مع الناس ،وشارك في املقاومة
على طريقته ،حتى أنــه حمل السالح في لحظة مــا .يــروي أنــه في إحــدى املــرات
ً
كان مسؤوال «عسكريًا» على إحدى املناطق (منطقة الشياح التي كانت تعتبر
في السابق خط تماس).
ّ ّ
رغم هذه املسؤولية العسكرية ،لطاملا أك ًد أنه كان يكره إطالق النار ،والرصاص،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ل ــم يـطـلــق طـلـقــة واح ــدة مــن ال ــرص ــاص» .يـتــذكــر ي ــوم استنجد
بــه بعض سـكــان منطقة «املــريـجــة» فــي سبعينيات الـقــرن املــاضــي ،وكــانــوا من
املسيحيني .طلبوا منه املـســاعــدة بــاعـتـبــاره صديقًا ألحــد وجـهــائـهــم ،إذ كانت
هناك بعض التعديات الصغيرة التي تحصل عليهم .تدخل عساف ال بصفته
الفنان وليس حتى ك ـ «حــامــل للسالح» ،بــل بصفته «إنـســانــا» .أخبرهم أنــه لن
يساعدهم كما «يعتقدون» (أي باستخدام القوة) بل باستخدام العقل واملنطق.
فـنـظــر إل ــى املـنـطـقــة كـكــل وم ــا هــي حــاجــاتـهــا« :وج ــدن ــا أن ه ـنــاك مـشـكـلــة مـيــاه،
ومشاكل أخــرى اجتماعية ،يمكن حلها بالتعاون والتنسيق بــن جميع أفــراد
املنطقة ،ال الشارع ذاته فحسب» .نجحت التجربة وفك فتيل األزمة .هذه التجربة
دفعت إحــدى الصحف الفرنسية إلــى الكتابة عــن املــوضــوع وعــن تجربة عيش
وتـعــاون مشتركني مــن املمكن املراكمة عليها ،ولكن ظــروف لبنان حالت دون
ذلك الحقًا.

مسرحًا باللغة الفرنسية ،كيف يؤثر
ب ــي ح ـ ــدث إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ـح ـ ــدث؟» .فـهــم
املسرحي القدير في تلك اللحظة أنه
جــ ٌ
ـزء م ــن ذات امل ـن ـظــومــة ال ـث ـقــاف ـيــة...
ّ
أن املـســرح والـفــن والثقافة مرتبطان
بالقضية املركزية التي ستطبع منذ
تـلــك اللحظة كــل حـيــاتــه ال كممثل أو
مخرج أو مسرحي فحسب ،بل كإنسان
أيـ ـ ـض ـ ــا ،وت ـص ـق ـل ـه ــا ب ــالـ ـشـ ـك ــل ال ـ ــذي
يجعلها كما هي على حقيقتها« .أردت
يومها ،أن أكتشف أكـثــر مــا بداخلي،
أن أه ـت ــم وأفـ ـه ــم األم ـ ـ ــور ال ـس ـيــاس ـيــة
الـتــي تـحــدث حــولــي ،وأن أتـعــرف إلى
ـاس من خــارج بيئتي» .قــرر عساف
أنـ ٍ
بعدها بــاالشـتــراك مــع نضال األشقر
إن ـ ـش ـ ــاء مـ ـحـ ـت ــرف «ث ـ ـق ـ ــاف ـ ــي» ،ف ـك ــان
«م ـح ـتــرف ب ـي ــروت ل ـل ـم ـســرح» .ح ــاول
ب ــاالش ـت ــراك م ــع آخ ــري ــن ك ـثــر صـنــاعــة
ّ
«فنهم» الـخــاص ،مسرحهم الخاص،
وثقافتهم الخاصة بعيدًا عن املوجود
وامل ـع ـتــاد واملـسـتـهـلــك .ض ــم املـحـتــرف
آنذاك العديد من املبدعني والرواد في
مجاالت عدة ال املسرح فحسب ،فكان
ٍ
ط ــال ح ـي ــدر ،أس ــام ــة الـ ـع ــارف ،ولـيــد
غلمية ،منير بشير ،نبيه أبو الحسن،
رضا كبريت ،نقوال دانيال ،فؤاد نعيم
وجان شمعون ...كما ّ
قدم عساف عددًا
كبيرًا من املسرحيات ذات األبعاد مثل
«امل ـف ـت ــش غ ــوغ ــول» (« ،)1968طـبـعــة
خاصة» (« ،)1968مجدلون» (،)1969
«ك ـ ــارت ب ــان ــش» (« ،)1970مـهــرجــان
دم ـشــق» « ،1970إضـ ــراب الـحــرامـيــة»،
«مـ ــرجـ ــانـ ــة» و«يـ ـ ــاقـ ـ ــوت والـ ـتـ ـف ــاح ــة»
و«إزار» ...ج ــاءت الـصــدمــة مــع والدة
مـســرحـيــة «م ـج ــدل ــون» ( )1969الـتــي
ّ
ي ـش ـي ــر إل ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا كـ ــانـ ــت م ـســرح ـيــة
«مراهقة» ،لربما مراهقة ثورية .كانت
مليئة بــالـشـعــارات ،و«مـحــاولــة لقول
وتـطـبـيــق أف ـكــارنــا ال ـثــوريــة واملـتــأثــرة
بـغـيـفــارا وغ ـي ــره ،كــانــت دع ــوة ليست
للثورة في لبنان فحسب ،بل للثورة
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف األنـ ـظـ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة».
ضمت املسرحية آنذاك نضال األشقر،
ن ـ ـقـ ــوال دانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال ،كـ ـم ــا الـ ـ ــراحـ ـ ــل ج ــان
َّ
شمعون .الالفت أن املسرحية أوقفت
عــن ال ـعــرض ،إذ «دخ ــل األم ــن وأوق ــف
ع ــرض ـه ــا ب ــأم ــر م ــن وزارة الــداخ ـل ـيــة
وأخ ــذون ــا لـلـتـحـقـيــق» .ص ــدم املـخــرج
اللبناني كثيرًا« ،ماذا كنا نفعل وقتها
حتى يحصل ذلك؟ كنا نمثل فحسب».
َّ
وقتها فهم أن املسرح ليس أمرًا يمكن
تأديته من دون «قضية» ألنه ساعتها
سيكون «تافهًا».
عساف سيبتعد سـنــوات (قــرابــة ست
س ـنــوات) عــن امل ـســرح ،لـيـعــود بعدها
إلـ ـ ــى ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أس ـ ـتـ ــاذًا،
ً
وي ـق ــود ت ـجــربــة ش ــدي ــدة األه ـم ـيــة هي
ت ـجــربــة «ال ـح ـك ــوات ــي» ،ث ــم ي ـعــود عــام
 2005إلنشاء تجربة «دوار الشمس»،
املسرح الطليعي الخاص به« .ال أغلق
ب ــاب مـســرحــي أم ــام أح ــد ،حـتــى أثـنــاء
التمرينات .أسمح للجميع بالحضور،
أسـ ـم ــح لـ ـه ــم بـ ــال ـ ـكـ ــام ،ب ــال ـت ـع ـل ـي ــق».
بالنسبة إلــى روجيه عساف ،املسرح
هو من الناس وللناس وال يمكنه أن
يكون دون ذلك البتة.
«حــرب ط ــروادة» 20:30 :مساء اليوم حتى
 11تشرين الثاني (نوفمبر) ـ ـ مسرح «دوار
الشمس» (الطيونة ـ بـيــروت) ـ لالستعالم:
01/381290

