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ي لبنان:
مرسح الدمى �ف

ظالل بّددت العتمة!
مسرح الدمى، كغيره من الفنون، هو وليد الحاجة اإلنسانية العميقة للتعبير عن الخلجات 

المكنونة. وهو، إلى ذلك خالصة، غير ناجزة، لكل األثر اإلنساني، الثقافي والسياسي 
واالجتماعي الممتد؛ ولتفاعل التراكمات الحضارية عبر العصور. إذ اغتنى وتبلور بما 

أنتجته األقوام التي تعاقبت على هذه األرض. فكان واحداً من مرايا التعبير الحّر والفاعل 
واألصيل عما تتوق إليه النفس وتعشقه الروح.

جمع بين الجّد واللعب. بين الحاجة والرغبة: الحاجة إلى المعرفة، والرغبة في اللهو 
وبعض العبث. وتالياً تجسيد بعض ما يكتنف النفس البشرية من كوامن األسئلة وفضول 

المعرفة، وهي المعرفة التي ال تتم إال من خالل كسر الصمت، وتجاوز الحواجز، وتأسيس 
التواصل وتعزيزه. وهو ما وفّرته الفنون بأنواعها وأبوابها كافة، من األدب إلى المسرح 
إلى الشعر مروراً بالسينما وغيرها من الحقول العاكسة لمسيرة النشاط اإلنساني. ولم 

يكن العرب بمنأى عن التأثر والتأثير، فكان لهم، بدورهم، مساهمتهم الفذة. وقد عرفواً 
أنماطاً مختلفة من هذا الفن العريق، ولعل ما عرف بمسرح خيال الظل، أحد معالم هذه 

المساهمة. والثابت أن معرفتهم تعود إلى قرون مضت، ومن أبرز أعالمهم الذائع الصيت 
ابن دانيال الموصللي.

وبحسب المؤرخين فإن البدايات األولى لبزوغ هذا الفن كانت في روما، أما تطوره فحصل 
الحقاً، وتبعاً لالنتشار الذي أكسبه إضافات متنوعة أفضت به، في مرحلة متقدمة، إلى 

امتالك القواعد وصوغ المناهج ووضع األعراف، والتي صار لها أثر الهوية على شكل 
العمل ومضمونه.

عربياً، شكلت المقاهي، بوصفها حيزاً عمومياً، المسرح األول الذي احتضن مجمل 
التجارب المحفوظة. وكانت تستمد موضوعاتها من المالحم والبطوالت التي يزخر بها 
التاريخ العربي )الظاهر بيبرس، »أبو زيد الهاللي«... إلخ(. وكان للمقهى دوره المركزي 

في صوغ اجتماع األزمان الماضية وتشكيل اهتماماته، فشكل المساحة الجاذبة لكل 
ما هو جديد أو محل اهتمام. ولم يقتصر دور المقهى، وفق ما هو شائع، على تزجية 

الوقت أو اللهو فحسب، بل شكل المساحة، شبه الوحيدة، الجامعة لمتابعة المستجدات 
االجتماعية والسياسية في راهن تلك األيام الغابرة. 

وفي مراحل الحقة، وبالتدريج، وربطاً بالتقدم والنمو، شاعت الفرق الجوالة، فكان 
االنتقال بين المدن والقرى، وهو ما أتاح المزيد من الشعبية لهذا الفن، وفي الوقت 
نفسه، وفر ألماماً راح يتزايد بأبعاده العابرة للهو والتسلية، وصوالً إلى تناوله لقضايا 

اجتماعية وسياسية واقتصادية تدخل في صلب االجتماع العربي وتؤرقه، من التنمية إلى 
مواجهة االستعمار القديم. فكان الحكواتي وصندوق الفرجة وغيرها...

لبنانياً، شهدت سبعينات القرن الماضي، وتحديداً مع انفجار الحرب األهلية، ظهور 
العديد من التجارب الالفتة، وكانت، بمعظمها، نتاجاً لمبادرات فردية أخذت على عاتقها 

مهمة الترويج لمسرح الدمى. وهنا، تجب اإلشارة إلى أن بعض تلك التجارب ولدت 
في المالجئ الرطبة التي شكلت مساحات أمن وطمأنينة نسبية، لكثير من اللبنانيين، 



بعيداً عن أزيز الرصاص ودوي القذائف. وهو ما ترك أثره على كثير من الموضوعات التي 
تناولتها تلك األعمال التي حفرت في وجدان الكثير من أطفال األمس.

مع نهاية الحرب التي امتدت لنحو سبعة عشر عاماً، تضافرت العوامل التي وفرت لهذا 
المسرح انطالقة جديدة تخللها الكثير من المد والجزر، فولدت فرق واختفت أخرى، وما 

زال هذا الميدان يشهد الكثير من المحاوالت الواعدة.

الكتاب الذي بين أيديكم هو محاولة في هذا االتجاه، ويهدف إلى تسجيل وتوثيق تلك 
التجارب الرائدة الي تنكبت مهمة التأسيس لهذا الفن. وقد حرصنا على إسناد هذه 

المهمة ألصحابها من فنانين أغنوا هذا الميدان تأليفاً وإخراجاً وتمثيالً، من غير أن نغفل 
أن ثمة أسماء لم يتسن لنا االتصال بها، وهذا األمر ال يقلل، وال ينفي دورها وبصماتها 

المحفوظة في تاريخ هذا الفن ووعي األجيال.

٤



أصدقاء الدمى



أصدقاء الدمى
ي وفادية التن�ي 

تمارا كلدا�ف
تمارا كلداني: ولعي وحبي للدمى، دفعني في العام ١٩٨٤ إلى تأسيس فرقة »أصدقاء الدمى«.

الســبب فــي عالقتــي الحميمــة بالدمــى تعــود إلــى فتــرة الطفولــة. ففــي البيــت الــذي عشــت فيــه، ســواء 
فــي لبنــان أو فــي ألمانيــا، كان للدمــى حضــوراً كبيــراً. عاشــت معــي وعشــت معهــا. وال أتذكــر يومــاً غابــت 
فيــه الدمــى مــن حياتــي. وألنــي عشــت طفولتــي بيــن لبنــان وألمانيــا، أي بيــن عالميــن مختلفيــن، كنــت 
أالحــظ اســتحالة أن يخلــو بيــت ألمانــي مــن الدمــى والعرائــس، باإلضافــة إلــى القصــص. لذلــك، أفتــرض أن 

البيــت كان هــو الحاضــن الفعلــي ألولــى تجاربــي المســرحية. 

طفولتــي الموزعــة بيــن عالميــن: ألمانــي ولبنانــي )عربــي(، مكنتنــي مــن مالحظــة الكثيــر مــن الفــوارق، 
وكــم تمنيــت، خــالل طفولتــي تلــك، لــو كان فــي اســتطاعتي نقــل مــا أشــاهده هنــا، مــن مهــارات وتجــارب، 
إلــى هنــاك وبالعكــس. وحيــن كبــرت علمتنــي المالحظــة، ومعهــا التجربــة، أن لمســرح الدمــى فــي ألمانيــا 
دوراً توعويــاً ال يقتصــر علــى التوجــه إلــى األطفــال بــل يشــمل أيضــاً الكبــار. مســرحاً يحــرص علــى دقــة 
المعلومــة وســهولة إيصالهــا، وهــذه كانــت مــن األمــور التــي شــغلتني، ونبهتنــي إلــى حاجتنــا فــي لبنــان 
إليهــا. وبســبب مــن ميلــي إلــى الدمــى وعالمهــا الرحــب والواســع، باشــرت، ولوحــدي، فــي التماريــن 

والتجــارب الذاتيــة. 

ــم قمــت مــع مجموعــة مــن الطــالب المتطوعيــن بتأليــف مســرحية أبطالهــا خمــس شــخصيات مــن  ث
الدمــى وكل منهــا تمثــل محافظــة لبنانيــة وكان الغــرض منهــا التوعيــة والحــوار فــي أبــان الحــرب. وكانــت 
أّول دميــة صنعناهــا آنــذاك »عّيــوق«، وأوجدنــا لعّيــوق أصدقــاء. وخــالل مجريــات المســرحية تقــع لعيــوق 
كثيــر مــن المواقــف التــي يحتــاج فيهــا إلــى مســاعدة الجمهــور. وهــو مــا أفضــى إلــى تفاعــل مســرحي 
بيــن الفرقــة والجمهــور المشــاهد. وقــد دام عــرض المســرحية فتــرة مــن الزمــن، وجالــت بيــن المناطــق، 
ومــن المســارح أذكــر مســرح »مــارون نقــاش« وحديقــة زوق مكايــل ومســرح الكابيتــول فــي بيــت مــري 
وبيــت الصخــرة فــي بكفيــا وفــي المركــز الثقافــي اللبنانــي األلمانــي فــي جونيــة. و جــرى أول عــرض أمــام 
فرقــة الكشــافة، فــي حضانــة الســيدة كليــر معصــب، وكانــت مــن كبــار الداعميــن والمســاندين. وفــي هــذه 

الحقبــة وصــل إنتــاج الفرقــة إلــى خمــس مســرحيات مختلفــة تتجــول فــي أنحــاء لبنــان.

بعدهــا دخلنــا فــي فتــرة المراجعــة واألســئلة، وكان فــي طليعــة األســئلة ضــرورة العمــل علــى مقاربــات 
مســرحية مختلفــة. ولمــا كان اهتمامــي منصبــاً علــى المســرح الجــوال، فضــالً عــن شــغفي بالقصــص 
والقــراءة، قــررت مواصلــة العمــل علــى مســرحية ذات مضمــون توعــوي يرتكــز إلــى الحكايــة، إنّمــا اعتمــدت 
فــي هــذه المرحلــة الجديــدة علــى تقنيــات متنوعــة بعــد لقائــي بتاتيانــا بوتشــاروفا التــي مــا زالــت إلــى هــذا 
اليــوم تصّنــع دمــى الفرقــة مــن دمــى كــف ودمــى عصــا ودمــى خيــال ظــّل باإلضافــة إلــى دمــى الخيطــان 
ــى  ــا عل ــق فنانيــن فرنســيين. بعدهــا عملن ــت النتيجــة عمــالً مســرحياً قــدم بالفرنســية، وضــم الفري وكان
ــة  ــة فادي ــى الفنان ــة عايــدة صبــرا عل ــا الفنان مســرحية بالعربيــة، وفــي خــالل بحثنــا عــن المواهــب عرفتن

تنيــر، وكان ذلــك فــي العــام ٢٠٠٣.

وســجلت فرقــة أصدقــاء الدمــى عــام ٢٠٠7 كشــركة غيــر متوخيــة الربــح وأعضاؤهــا تمــارا كلدانــي وفاديــة 
التنيــر وتاتيانــا بوتشــاروفا إنّمــا رافقهــا فــي رحلتهــا علــى مــر الســنين مســاهمون عديــدون ونخــص بالذكــر 
ســهى نــادر وهــي ممثلــة ومحركــة دمــى مــا زالــت تحــي مســرحيات مــع الفرقــة منــذ ٢٠٠٨ ورويــدا الغالــي 
التــي تقــوم بإخــراج المســرحيات ورانيــة مــروة التــي انضمــت الــى الفرقــة مؤخــرا. وتقــوم الفرقــة مــن خــالل 
ــة  ــة والبيئي ــة واإلنســانية والحقوقي ــا اإلجتماعي ــع والقضاي ــف المواضي ــى مختل ــة عل مســرحياتها بالتوعي

عــن طريــق الدمــى.

فاديــة التنيــر: تعرفــت علــى تمــارا كلدانــي وكان التفاهــم ســريعاً، فبــدأت الشــراكة مــع تمــارا وتتيانــا 
بوشــروفا فــي فرقــة أصدقــاء الدمــى وباشــرنا فــي التماريــن المســرحية بحماســة شــديدة.

٦



عالقتــي بالمســرح بــدأت يــوم التحاقــي بالجامعــة اللبنانيــة - قســم الفنــون المســرحية. وشــاء الحــظ أن 
تكــون البدايــة العمليــة فــي العــام ١٩٨٦، مــع تشــكيلنا لفرقــة صغيــرة ضمــت عــدداً مــن األصدقــاء، الفرقــة 
ــا فــي المركــز الثقافــي الروســي، حيــث  ُعنيــت بالدمــى وبشــكل خــاص دمــى الكــف. وكان مســرح عملن

قدمنــا عــدداً مــن العــروض التــي نالــت استحســان الصغــار.

فــي العــام ١٩٩٠ قــرر المشــرفون علــى عمــل المركــز، وبالتعــاون مــع »جمعيــة الصداقــة الســوفيتية 
اللبنانيــة«، إنشــاء فرقــة تعنــى بمســرح الدمــى.

قبــل هــذا التاريــخ عملــت مــع فرقــة »الســنابل«، وقدمنــا عروضــاً القــت نجاحــاً باهــراً: »حبــات الرمــان« 
و»صابــر والعيــد«، واتســمت تلــك العــروض بالضخامــة واإلتقــان، تبعــاً لمقاييــس تلــك األيــام.

فــي تلــك الفتــرة إســتقدم الــى لبنــان مخــرج الدمــى أناتولي توتشــكوف من مســرح الدمى في كروســنادار 
الختيــار مــن يملــك الموهبــة ويســتحق نيــل فرصــة تطويرهــا للســفر إلــى روســيا، والمشــاركة فــي دورة 
متخصصــة فــي مســرح دمــى األطفــال، وذلــك الكتســاب المعرفــة والخبــرة. المخــرج الروســي قــام بمقابلــة 
أعضــاء الفرقــة الصغيــرة التــي ســبق لــي ذكرهــا، وأخضعنــا لتجــارب وفحــوص لإلحاطــة بقدراتنــا الفنيــة. 
لــم يكــن االختبــار بالســهل أبــداً، وثمــة مــن لــم يتمكــن مــن تجــاوز عتبتــه. وقــد كنــت مــن بيــن الناجحيــن 
الذيــن أتيحــت لهــم فرصــة الســفر إلــى روســيا، وكان معــي مــن بيــن الناجحيــن رويــدا الغالــي، ســوزي أبــو 
ســمرا، مصطفــى يمــوت )زيكــو(، ريمــا أبــو شــقرا، فــادي أبــي ســمرا، نعمــة نعمة،ربيــع الشــامي، إبراهيــم 
صعــب ولينــا الغــول. وهنــاك فــي روســيا خضعنــا لــدورة متقدمــة فــي عالــم مســرح الدمــى دامــت شــهرين.

وكان البرنامــج عبــارة عــن تماريــن يوميــة، نظريــة وتطبيقيــة تشــمل كل مــا لــه عالقــة بهــذا المســرح، 
ــى تأليــف فرقــة  ــم تقنيــات تصنيــع الدمــى، وصــوالً، وهــذا مــا تحقــق بالفعــل، إل مــن أداء احترافــي، وتعل
ــت  ــة حمل ــا فرق ــي. وهكــذا كان، فأوجدن ــى المســرح اللبنان ــا عل ــذ مســرحية دمــى للعــودة وعرضه وتنفي
اســم »الفرقــة الوطنيــة اللبنانيــة للدمــى«، وعنــد العــودة قدمنــا المســرحية التــي كنــا قــد تدربنــا عليهــا 

فــي روســيا.



الفرقــة الحديثــة عملــت مــدة تســع ســنوات قدمــت خاللهــا الكثيــر مــن األعمــال. بمعــدل مســرحية كل 
عــام، بعدهــا تغيــرت األحــوال، وافترقنــا كل فــي ســبيل. أنــا مثــال عملــت، منفــردة، علــى مســرحية حملــت 
عنــوان »بينوكيــو مــن خشــب«، وقدمتهــا بيــن عامــي ٢٠٠٠ و٢٠٠١، لكننــي بعدهــا، وبســبب مــن صعوبــة 
الظــروف توقفــت. وفــي العــام ٢٠٠٣ التقيــت بتمــارا كلدانــي وانطلقنــا فــي شــراكتنا ومشــوارنا المســتمر 

حتــى اللحظــة.

تمــارا كلدانــي: تتميــز فرقــة »أصدقــاء الدمــى« باختيارهــا نمــط مــا يعــرف بالمســرح التوعــوي، ومــن 
مميــزات هــذا المســرح خلــق التفاعــل مــع الجمهــور، وتحفيــز شــعوره علــى المشــاركة فــي مجريــات العمــل 
ــة فــي  ــم مســاعدة نفســه مــن خــالل الدمي ــى تعل ــع المتلقــي فقــط، مــا يفضــي إل المقــدم، ومغــادرة موق
مواجهــة االختبــارات واألســئلة التــي يطرحهــا العمــل المســرحي. وهــذا النــوع مــن التعبيــر المســتخرج 

مــن الجمهــور يســاعد الفــرد فــي معرفــة الكثيــر عــن نفســه وعــن اآلخريــن.

فــي ســجلنا الحالــي أكثــر مــن ١٢ مســرحية تناولــت مختلــف المواضيــع ذات الصلــة بالحيــاة اليوميــة، 
ــى المطالعــة واكتســاب  ــى الحــّث والتشــجيع عل ــة، إل ــروة المائي ــى الث ــة الحفــاظ عل ــة وأهمي ــدءاً بالبيئ ب
المعرفــة، مــروراً بالتوعيــة علــى موضــوع الطاقــة. ونعتمــد فــي عملنــا علــى مبــدأ التحضيــر العلمــي المســبق 

لــكل مســرحية، فنتخيــر المعلومــة الصحيحــة والمفيــدة...
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مجموعة كهربا 
ي وإيريك دينيو

أورليان زو�ق
أورليــان زوقــي: »مجموعــة كهربــا« هــي أولــى التجــارب التــي خضتهــا فــي مســرح الدمــى، بالتعــاون مــع 

ريمــا مــارون وإيريــك دينيــو، وكان ذلــك فــي العــام ٢٠٠٦.

درســت فنــون التمثيــل والرقــص فــي باريــس، تلبيــة لرغبــة عميقــة، وعندمــا التقيــت إيريــك، واكتشــفت 
ــك  ــن مســرح تحري ــي تجمــع بي ــر مــن المشــتركات الت ــي وجــود الكثي ــن ل ــة مســرح الدمــى، تبي خصوصي

الدمــى والرقــص، فتولــدت لــدي الرغبــة العارمــة للمباشــرة فــي تحقيــق المشــاريع.

والبدايــة كانــت عندمــا دعونــا إيريــك إلــى لبنــان للمشــاركة فــي عملنــا المســرحي األول، وكانــت تجربــة 
أضــاءت علــى احتمــاالت جديــدة، وفتحــت البــاب أمــام التنويــع واإلطــالل علــى مســرح الظــل ومــا ينطــوي 
عليــه مــن خيــال. وعلــى هــذه التجربــة، ونتائجهــا، انطلقنــا، فــي العــام ٢٠٠٦، نحــو تأســيس »فرقــة كهربــا«، 
التــي اختطــت مســاراً فنيــاً دمــج بيــن فنــون المســرح والدمــى والرقــص. لكــن الحــرب التــي اندلعــت 

صيــف العــام ٢٠٠٦، أثــرت علــى اســتمرارية الفرقــة وفرقــت بيــن أعضائهــا.

وبعــد انتهــاء العــدوان، عاودتنــا األســئلة، وشــعرنا بضــرورة أن نعمــل علــى إيجــاد فرقــة جديــدة محترفــة، 
ــة  ــا قناعــة بأهمي ــت مــن الحــرب وآثارهــا. لدين ــي عان ــك الت ــذات تل ــن المناطــق، وبال ــا بي تجــول عروضه
المســرح، وعمــوم الفــن، وقدرتــه علــى ترميــم الوعــي الــذي ضربتــه الحــرب، وإعــادة الصالت بيــن المناطق 

والمجتمعــات التــي صفعهــا العــدوان.

إيريــك دينيــو: تعــود معرفتنــا ببعــض إلــى مــا قبــل حــرب ٢٠٠٦. لقاؤنــا األول كان فــي العــام ٢٠٠١ فــي 
مخيــم عيــن الحلــوة، ومعــاً خضنــا العديــد مــن التجــارب. بيــن ٢٠٠١ و٢٠٠٢، ومــن خــالل ورش التدريــب 
ــك  ــي واحــدة مــن تل ــاء مشــاركتها ف ــارون أثن ــا م ــى ريم ــا تعرفــت عل ــي كنــت أشــرف عليه المســرحي الت
الورشــات. وهــو اللقــاء الــذي شــكل فاتحــة التوجــه نحــو تأســيس فرقــة كهربــا، بعدمــا لمســنا أهميــة 

المشــتركات الفنيــة التــي تجمعنــا، أي أن الفرقــة تأسســت قبــل الحــرب بســنوات.

عالقتــي الشــخصية بمســرح الدمــى وطيــدة، وهــي بالنســبة لــي طريقــة حيــاة. علــى خشــبة المســرح 
أشــعر بمعانــي الحريــة والقــدرة علــى التعبيــر الالمحــدود عــن كثيــر مــن األمــور التــي أعجــز عــن البــوح بهــا 

بطــرق أخــرى.

بالنســبة إلــى خلفيتــي األكاديميــة، فأنــا خريــج »المســرح الوطنــي للدمــى« فــي فرنســا، وخــالل دراســتي 
تعرفــت علــى تجــارب مختلفــة، منهــا التجربــة اإليطاليــة، والتجربــة اليابانيــة، فضــالً عــن مســرح الدمــى 

المعاصــر، وهــذا مــا وفــر لــي غنــى فــي المعرفــة واالطــالع، وهــو مــا ســاعدني فــي تجاربــي الخاصــة.

أورليــان: أردنــا مــن إطــالق اســم كهربــا على مجموعتنــا، الجمع بيــن كلمتــي Collective وكهربا. وكهربا 
هــي الكلمــة األكثــر شــيوعاً علــى ألســنة النــاس فــي لبنــان: »انقطعــت الكهربــا« و»رجعــت الكهربــا«. وكان 
هدفنــا البنــاء علــى هــذه الطاقــة المشــتركة التــي تنتــج عــن التعــاون بيــن الفنانيــن، وهــو التعــاون الــذي 
يســم عملنــا ونحــرض اآلخريــن عليــه، ألن التعــاون هــو الحاجــة التــي تجمــع بيــن الفنانيــن وســائر النــاس. 
وانطالقــاً مــن هــذه الفكــرة اتجهنــا نحــو فكــرة المســرح المتجــول بيــن المناطــق والمــدن، مــع الحفــاظ علــى 

الشــروط الفنيــة والجماليــة للعــرض.

ايريــك: مســرح الدمــى الجــوال هــو فــي صلــب التقاليــد القديمــة، ولعــل الهويــة األساســية لمســرح 
الدمــى هــو التجــوال والذهــاب إلــى الجمهــور، ومالقاتــه فــي أماكــن تواجــده الطبيعيــة. ومــن الضــروري 
اإلشــارة إلــى حقيقــة أن هنــاك الكثيــر مــن الفــرق التــي تعمــل وفق مســرح الدمــى المعاصر تمــارس التجوال 
كجــزء مــن عملهــا. المســرح المتجــول يتيــح التواصــل غيــر المقيــد، ويفتــح مــع مختلــف الشــرائح، المعتــاد 

منهــا علــى المســرح وغيــر المعتــاد.
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أورليــان: االنطالقــة األولــى لـــ »كهربــا« كان مــع »عربيتنــا«، وهــو العــرض المســرحي األول، وكان يجمــع 
 .Object Theatre بيــن الدمــى، وخيــال الظــل، والحكواتــي إلــى جانــب مــا يســمى بـــ

اعتمــد العــرض علــى وجــود عربــة خضــار احتــوت بدورهــا علــى الدمــى واألدوات التــي تحتاجهــا قصــة 
العــرض، وكانــت مســتوحاة مــن حكايــة البحــار اليونانــي »أوليــس« وأســفاره التــي ال تنتهــي، مــع تحويــرات 
وتغييــرات طالــت متــن القصــة وحبكتهــا، واســتندت إلــى تجربــة ســابقة لنــا كنــا قــد خضناهــا مــع أطفــال 

مخيــم البــداوي شــمال لبنــان.

الجميــل أن جمهورنــا كان متنوعــاً، وضــم خليطــاً مــن اللبنانييــن والفلســطينيين والســوريين، وكان 
التفاعــل كبيــراً والفتــاً، خصوصــاً وأننــا اعتمدنــا فــي تقديــم العــرض علــى وســائل بســيطة ومتاحــة: أدوات 

المطبــخ، ومــواد مختلفــة تجدهــا فــي كل بيــت. 

ــى  ــوم، ال يتوجــه إل ــى خــالف مــا صــار ســائداً الي ــأن مســرح الدمــى، وعل ــة تامــة ب ــى ثق ــا عل إيريــك: أن
األطفــال حصــراً، بــل هــو، فــي رأيــي، مســرحاً يشــمل الكبــار. لقــد شــهدت الســنوات الخمســون الماضيــة 
كثيــراً مــن األقاويــل التــي حاولــت تكريــس مــا هــو خاطــئ، وفــي مقدمهــا، تلــك التــي تزعــم تخصــص مســرح 
الدمــى باألطفــال. لنالحــظ، مثــالً، أن كراكــوز، وهــو دميــة شــاعت فــي ماضــي البــالد العربيــة، كانــت 

حاضــرة فــي المقاهــي التــي يرتادهــا الكبــار.

ــا إضافــة حــرف »واو« بيــن القمــر والجيــران، مــن  أورليــان: كانــت »نحنــا والقمــر والجيــران«، وتعمدن
التجــارب االســتثنائية فــي مســيرة أعمالنــا. 

ــى  ــا إل ــاء دخولن ــا فــي أثن ــل، وكن ــي عتيــق هــو مــار مخاي ــم فــي حــي بيروت ــا نقي ــدأت حيــن كن القصــة ب
المنــزل وخروجنــا منــه، نحمــل معنــا الكثيــر مــن أشــياء المســرح: دمــى كبيــرة، وأخــرى صغيــرة، ديكــورات 
مســرحية، أصــوات التماريــن فــي الصالــون، أو غــرف النــوم... وكان كل ذلــك مبعثــاً ألســئلة الجيــران 
وحيرتهــم. كانــوا يحاولــون معرفــة مــا نفعلــه، وكنــا نــرى أســئلتهم فــي وجوههــم وحركاتهــم. كانــت عروضنــا، 
فــي تلــك األيــام، تقتصــر علــى مســرحي »دوار الشــمس« و»المدينــة«، وكنــا، وإلزالــة شــكوك الجيــران، 
ندعــو بعضهــم لمشــاهدة العــروض، لكنهــم لــم يســتجيبوا، لذلــك فكرنــا بــأن نقيــم عرضنــا فــي الحــي 



نفســه، علــى الــدرج الشــهير، وألن طبيعــة الــدرج قريبــة مــن شــكل المســرح فهــذا ســاعدنا كثيــراً، وكان 
هــذا العــرض، الــذي أقمنــاه فــي ٢٠١٠، بمثابــة فاتحــة للتواصــل مــع جمهــور مختلــف بعــض الشــيء، فقــد 
اجتمــع أهــل الحــي، وبعــض مــن جمهورنــا المألــوف، وكانــت أمســية اســتثنائية. بعدهــا، تابعنــا هــذه 
التجربــة الجديــدة علينــا وعلــى الحــي وجيراننــا فيــه، وطورناهــا باتجــاه دعــوة فنانيــن زمــالء وبعــض الهــواة 
لمشــاركتنا العــروض التــي توســعت وجذبــت شــرائح واســعة مــن أبنــاء الحــي واألحيــاء المجــاورة. وكانــت 
العــروض مجانيــة، ومــن دون أي مقابــل، وهــذا مــا ســاهم أيضــاً فــي نجــاح التجربــة وتلقفهــا مــن قبــل 

الجمهــور.

مثلــت »نحــن والقمــر والجيــران« بالنســبة لنــا فرصــة لــم نتخيلهــا لالقتــراب مــن النــاس، ومعايشــة 
يومياتهــم، وهــذه نقطــة بالغــة األهميــة للفنــان الــذي يحتــاج إلــى أن يكــون علــى عالقــة عميقــة بمحيطــه 

االجتماعــي.

إيريــك: كان التحــدي الحقيقــي الــذي مثلتــه »نحــن والقمــر والجيــران«، هــو فــي قدرتنــا علــى النفــاذ 
إلــى مــا هــو داخلــي، ومعانقــة مــا يجــول فــي خواطــر النــاس الذيــن نلتقيهــم فــي الحيــاة اليوميــة، بعيــداً 
عــن الخشــبة التــي يمثلهــا المســرح العــادي. لقــد أردنــا تقديــم مــا هــو غيــر تقليــدي ونجحنــا. أردنــا صنــع 

روابــط حقيقيــة مــع إنــاس يعيشــون معنــا، ونعيــش بينهــم وقــد تحقــق لنــا ذلــك.

أورليــان: مشــروعنا الراهــن هــو »بيــت الفنــان - حمانــا«، ويجســد هــذا المشــروع ذروة التجــارب التــي 
مررنــا بهــا، والفــارق الوحيــد أن المشــروع الــذي اشــتغلنا لــه وعليــه صــار يملــك مكانــاً يمكــن للمهتميــن 

أن يتوجهــوا إليــه.

اســتغرقنا العمــل علــى المشــروع نحــو ثــالث ســنوات، وهــو نتــاج لتعــاون، نرجــو أن يكــون مثمــراً، بيننــا 
وبيــن الدكتــور روبيــر حــداد، الــذي تولــى التمويــل والســهر علــى متطلبــات هــذا المركــز الجديــد، ونحــن 
بدورنــا نقــوم باإلشــراف واإلدارة الفنيــة، ووضــع برنامــج فنــي وثقافــي يغطــي أيــام الســنة، كمــا أن المشــروع 

يهــدف إلــى توفيــر مــا يحتاجــه الفنــان، مــن إقامــة ومــكان عمــل.

ا ��عايدة ص

١٢



ا ��عايدة ص



ا عايدة ص�ب
كنــت فــي الســابعة مــن عمــري حيــن شــدني عالــم المســرح، وكان ذلــك مــن خــالل فــن الباليــه. وحيــن 
كبــرت قليــالً صــرت أقــدم مــا أعرفــه للنــاس فــي المناســبات االحتفاليــة. وبالتزامــن، وخــالل واحــدة 
مــن »صيفيــات« العائلــة، وكنــا، علــى عــادات أهــل بيــروت، الذيــن يلجــأون إلــى المصايــف هربــاً مــن حــّر 
المدينــة، نمضيهــا فــي بلــدة صوفــر ذات المنــاخ الجميــل، أتيحــت لــي فرصــة التعــّرف إلــى مــا كان يســمى 

بصنــدوق الفرجــة. وقــد ُســحرت بمــا رأيــت إلــى درجــة االفتتــان، وهــو مــا الزمنــي فتــرة غيــر قصيــرة.

للباليــه،  إلــى ممارســتي  لــي، والتــي اســتندت  التــي تســنت  الطفولــة  القــول أن اختبــارات  يمكــن 
واكتشــافي لصنــدوق الفرجــة، وغيرهــا مــن األمــور المرتبطــة، ولّــد شــغفي بعالــم المســرح واالســتعراض، 
ويضــاف أن أهلــي كانــوا مــن رواد المســرح، وكثيــراً مــا كنــت أرافقهــم لحضــور مــا تعرضــه الخشــبات فــي 

ــروت. بي

إنهــا بيــروت الســتينات والســبعينات، والتــي كانــت تشــهد فــورة نشــاط مســرحي طبعــت المدينــة 
ووعــي ناســها. وفــي تلــك األيــام، تعرفــت أيضــاً علــى مســرح شوشــو، الــذي نجــح فــي إرســاء تقليــد »المســرح 
اليومــي«، وهــي التجربــة التــي أطلقــت أهــم ممثلــي البلــد، والــذي شــملت أبوابــه مــا هــو مخصــص لألطفــال 
ــراً مــن  ــذي قــدم كثي ــو الحســن ال ــه أب ــروز، ولنبي ــي مشــاهدة عــروض للســيدة في ــك تســنى ل حصــراً. كذل
المســرحيات الجميلــة. فضــالً عــن جــالل خــوري، المعــروف بميولــه الماركســية، وكانــت مســرحياته تعالــج 
قضايــا اجتماعيــة وسياســية، ومــا زال »جحــا فــي القــرى األماميــة«، تمثيــل نبيــه أبــو الحســن، وكتابــة 

وإخــراج جــالل خــوري ماثــالً فــي ذاكرتــي.

ــة عشــرة مــن عمــري، ليقطــع مــع المســار  ــك جــاء انــدالع الحــرب األهليــة، وكنــت فــي الحادي بعــد ذل
الســابق عليهــا، وليعطــل كافــة مســارات الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية.

كان منزلنــا فــي منطقــة الشــياح، ويقــع علــى مقربــة مــن خطــوط التمــاس التــي قســمت بيــن المناطــق، 
ومــع ذلــك، فــإن الحــرب لــم تمنــع عنــي جــذوة الرغبــة الفنيــة التــي اســتعرت داخلــي أكثــر مــن ذي قبــل. 

كانــت معرفتــي بشــؤون الحيــاة أكثــر مــن متواضعــة، لكــن رغبتــي فــي أن أصبــح ممثلــة كانــت حــاّرة.

فــي المدرســة تيســر لــي المشــاركة فــي عــروض مســرحية مختلفــة، وحيــن كبــرت، وكان ذلــك فــي العــام 
١٩٨٢، التحقــت بالجامعــة اللبنانيــة - قســم المســرح والتمثيــل، وهنــاك التقيــت بالفنــان واألســتاذ فائــق 
ــا، ســهام ناصــر،  ــي مــن ضمــت بطــرس روحان ــي ضمــت ف ــم الت ــن أســرة التعلي حميصــي، وكان واحــداً م
روجيــه عســاف، فــاروق ســعد ويعقــوب الشــدراوي، وأتاحــت لــي الجامعــة العمــل معهــم فــي عــروض 
ومناســبات مختلفــة، كمــا تســّنى لــي المشــاركة فــي عــدد مــن العــروض بــدءاً مــن ســنتي الجامعيــة األولــى.

علــى فائــق حميصــي درســت ثــالث ســنوات كاملــة، ومنــه أخــذت مهــارات فــن اإليمــاء، الــذي ســرعان 
ــي  ــه. وبســبب مــن تفوق ــن رقــص البالي ــه وبي ــط بين ــه، خصوصــاً بعــد الحظــت مــدى التراب ــا تعلقــت ب م
ــه المســرحية ومنهــا: »إيمــاء ٨٦«،  ــاب المشــاركة فــي أعمال ــي الفنــان فائــق حميصــي ب الدراســي فتــح ل
و»إيمــاء ٨٨«، وغيرهــا مــن العــروض التــي قدمناهــا علــى مســرح المركــز الثقافــي الروســي، إلــى جانــب 

المشــاركة فــي مهرجــان دمشــق الدولــي.
وقــد القــت تلــك األعمــال استحســان الجمهــور واهتمامــه إلــى درجــة أن اإلقبــال قــد تجــاوز عــدد المقاعد 

فــي كثيــر مــن الحفالت.

ولعــل الســبب فــي القــدرة علــى جــذب الجمهــور، وإثــارة اهتمامــه، هــو قــوة العــرض وتماســك مضمونــه، 
ومخاطبتــه لمــا يعتمــل فــي نفــوس النــاس. فضــالً عــن ســبب آخــر، وهــو تحــدي اللبنانييــن لظــروف الحــرب 
والتعلــق بالحيــاة. وهنــا، أســوق مثــال أن فــي شــارع الحمــراء وحــده كان هنــاك أكثــر مــن عشــر مســارح 
ودار ســينما تعمــل بنشــاط، ومثــال ثــان: مســرح زيــاد الرحبانــي، ولحضــور واحــدة مــن مســرحياته، كنــت 

مضطــراً إلــى انتظــار أكثــر مــن شــهرين للحصــول علــى بطاقــة.

١٤



بعدهــا هاجــرت إلــى كنــدا، وهنــاك أتيــح لــي مشــاهدة الكثيــر مــن العــروض الفنيــة، وشــملت الرقــص 
ومســرح الدمــى وغيرهــا، وهــو مــا لفتنــي، وأتــاح لــي اكتشــاف مــدى المهــارة ومســتوى التقــدم الــذي كان 
بلغــه عالــم مســرح الدمــى. وأســجل هنــا أنــه مســرح صعــب ويتطلــب مهــارات خاصــة، هــو باختصــار فــن 

مكثــف وذكــي.

أريــد ان احدثكــم عــن »مغامــرات الســت نجــاح«، وهــي سلســلة مصــورة تتنــاول يوميــات شــخصية 
افتراضيــة أقــوم بتمثيلهــا. الفكــرة جــاءت مــن رغبتــي فــي تقديــم مــا يصلــح لـــ »لسوشــيال ميديــا«. فــي 
البدايــة، اقترحــت الفكــرة علــى بعــض األصدقــاء، لكنهــم لــم يتفاعلــوا. وفــي واحــدة مــن زياراتــي لكنــدا، 
وخــالل وجــودي فــي إحــدى الحدائــق العامــة جــاءت فكــرة الحلقــة األولــى، وكانــت كنايــة عــن اإلضــاءة على 
مفارقــة الجمــال فــي كنــدا مــع نقيضــه فــي لبنــان. ومــن بعدهــا تتالــت الحلقــات التــي تتنــاول موضوعــات 
النــاس  اهتمــام  وأربعيــن حلقــة القــت  الخمــس  المصــورة زهــاء  الحلقــات  عــدد  بلــغ  وقــد  مختلفــة، 
ومتابعتهــم. وقــد وصلــت إلــى مرحلــة بــت أشــعر فيهــا بالحاجــة إلــى مــن يســاعد فــي اإلنتــاج. ولكــن، وفــي 

حــال تعــذر ذلــك، ســأتابع تصويــر المغامــرات، إلــى جانــب االســتمرار فــي إخــراج األعمــال الجديــدة.





 ��فايق حمي



فائق حميصي 
أذكــر أنــه فــي ســبعينات القــرن الماضــي، وخــالل الســنوات التــي ســبقت انــدالع الحــرب األهليــة 
اللبنانيــة، ُوجــدت فرقــة »الســنابل« التــي أسســها غــازي مكداشــي. وقــد تميــزت أعمــال الفرقــة بالتجديــد 
ــة  ــا االجتماعيــة والسياســية المتصل ــادة، ســواء لجهــة حضــور الدمــى المصنوعــة، أو بالتــزام القضاي والري
بالواقــع المعــاش، والتــي كانــت بمجملهــا تحــض علــى الحريــة وإعمــال الفكــر والنقــد. وقــد كانــت أعمالهــا 
موضــع ترحيــب شــمل الصغــار والكبــار. وكانــت عروضهــم قريبــة مــن النــاس وواقعهــم، وكانــت شــوارع 
األحيــاء الشــعبية وســاحاتها مســرحاً ألعمــال هــذه الفرقــة المتميــزة. وأذكــر، جيــداً، تأثيــر مســرحية »بدنــا 
الشــمس« فــي نفــوس الصغــار، حيــث راحــوا يــرددون أغانيهــا، ومــن أشــهر تلــك األغانــي التــي رددتهــا 

األلســن أغنيــة:

أرنب أرنب أنا أرنب... بركض بركض ما بتعب
بحب الجزر كتير كتير... ما بدي الغابة تخرب.

اهتمــت الفرقــة، ومؤسســها، بتنــاول كل مــا يمــس حيــاة النــاس. فكانــت المعالجــة الدقيقــة، والتنــاول 
العميــق لمســائل الواقــع اللبنانــي الــرازح، وقتهــا، تحــت عــبء التفــارق االجتماعــي واالقتصــادي، وكان كل 
ذلــك يجــري وفــق صيغــة دقيقــة تراعــي الجوانــب الجماليــة والمهنيــة، ووجــوب إيصــال الفكــرة بأكبــر قــدر 
مــن الوضــوح. مــع فتــح أبــواب التعــاون والمشــاركة مــع المؤسســات واألفــراد الراغبيــن، وكانــت »مؤسســة 

غســان كنفانــي« إحــدى تلــك المؤسســات.

شــخصياً، وهــو حــال الجيــل الــذي أنتمــي إليــه، لــم نعاصــر »كراكــوز وعيــواظ«، واقتصــرت صلتنــا بهــم 
علــى الحكايــا التــي كنــا نســمعها مــن الكبــار. كراكــوز وعيــواظ ينتميــان إلــى الزمــن العثمانــي، وكانــت 
حكاياهــم بســيطة وتقليديــة، ولــم تقــارب أيــاً مــن المواضيــع المرتبطــة بالرغبــة فــي االنعتــاق مــن هيمنــة 

العثمانييــن.

مــا ســمي الحقــاً بمســرح التحــرر، وجــد فــي فتــرة الحقــة، ولعــل أشــهر أســمائه كان »أبــو ســليم«، وهــو 
ــى النضــال والتحــرر السياســي واالجتماعــي. ــذي قــدم أعمــاالً اتســمت بالدعــوة إل ال

بــرز نجــم »أبــو ســليم«، وفرقتــه الفنيــة التابعــة لكشــافة الجــراح، بالتزامــن مــع ارتفــاع صــوت وحضــور 
الثــورة الجزائريــة، وكانــت أعمالــه مــن الغــزارة أنــه لــم تكــن تمــر ســنة مــن دون تقديــم عمــل جديــد. 
وكانــت تلــك األعمــال بمثابــة مهرجــان شــعبي يســتمر لفتــرة، وتتضمــن فقــرة خاصــة هــي عبــارة عــن عــرض 

إيمائــي صامــت يتنــاول نضــال الجزائرييــن وســعيهم إلــى التحــرر مــن االســتعمار الفرنســي.

كنــت عضــواً فــي كشــافة الجــراح، وكنــت مــن أشــد المعجبيــن بمــا يقدمــه أبــو ســليم، خصوصــاً المســرح 
وحشــية  مواجهــة  فــي  الجزائرييــن  الثــوار  ولبطــوالت  للمعــارك  بتمثيلــه  مأخــوذاً  وكنــت  الصامــت. 

المســتعمر الفرنســي...

صحيــح أن مســرح »أبــو ســليم« لــم يكــن يســتعين بالدمى، ولكــن بالنســبة لــي كان مــا يقدمــه أهــم مــن 
الدمــى وأكبــر.

فــي العــام ١٩٥٦ قــدم أبــو ســليم علــى خشــبة المســرح البلــدي عرضــاً موضوعــه معركــة بــور ســعيد التــي 
نشــبت خــالل تصــدي الثــوار المصرييــن للعــدوان الثالثــي الــذي أراد وأد الثــورة الناصريــة. وقــد شــارك 
فــي العــرض مجاميــع مــن الكشــافة التــي جســدت أدوار قــوى العــدوان الغربــي والصهاينــة والثــوار. وقــد 

كنــت مشــاركاً فــي هــذا العمــل مــع غيــري مــن الكشــافة.

فــي إحــدى المــرات، جعــل »أبــو ســليم« مــن ملعــب كــرة القــدم مســرحاً ضخمــاً ضــم مئــات المتفرجيــن. 
أبــو ســليم عالمــة مــن عالمــات المســرح الطليعــي، وقــدم الكثيــر مــن األعمــال التــي تســحق أن تــدرج فــي 

مناهــج الجامعــات، وتدريســها مثلمــا هــو الحــال مــع كوميديــا ديالرتــي. فضــالً عــن أعمالــه التلفزيونيــة.
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الحقيقــة أن مســرح أبــو ســليم هــو الــذي أســس للمســرح المغايــر، أي للمســرح الــذي قطــع مــع التقاليــد 
الباليــة، وأدخــل السياســة وقضايــا التحــرر، وهــو، أيضــاً، مــا طبــع تجربــة فرقــة »الســنابل«.

فــي طرابلــس ذاع صيــت الحكواتــي »أبــو علــي أنبوبــا«، بوصفــه بيتــر بــروك طرابلــس. وكان لديــه فــي كل 
يــوم حكايــة. كان مــن أهــم الحكواتييــن فــي طرابلــس وعمــوم الشــمال. ومثــاالً علــى انتشــار فــن الحكواتــي 
ــر منهــم، أن  ــع القــرن العشــرين، وبتأثي ــي مطال ــه ف ــن، أن ــت تضــم أهــم الحكواتيي ــي كان ــس الت ــي طرابل ف
طرابلــس كانــت تقيــم عرســاً احتفاليــاً علــى إيقــاع الطبــول والمزاميــر والكثيــر مــن مظاهــر الزينــة احتفــاء 
بــزواج عنتــرة، مــع العلــم أن المعــروف أن عنتــرة الحقيقــي لــم يتــزوج فــي حياتــه، وفــي المقابــل، عندمــا 

كان عنتــرة يصــاب أو يســجن كانــت االحتفــاالت تعــم أنصــار الزيــر ســالم ومحبيــه.
أمــا بالنســبة إلــى تجربتــي، فأنــا عملــت علــى تقديــم المســرح التربــوي - االجتماعــي، وكانــت أعمالــي 

تنحــو صــوب ترســيخ مفاهيــم إيجــاد الحلــول وتنميــة الشــخصية.

العنــف، ولعالقــة  للحــرب ولمفهــوم  العــام ١٩٨٦ قدمــت »إيمــاء ٨٦«، وكان المضمــون رفضــاً  فــي 
المثقــف اإلشــكالية بهــذا المفهــوم، وكانــت رســالتي تتمحــور حــول دعــوة النخبــة المثقفــة إلــى أخــذ 
ــرة لالنقســامات الناجمــة عــن الحــرب  جانــب الحيــاد، مــع التمســك بالقيــم والمواضيــع اإلنســانية العاب
والصــراع. وقــد تركــت المســرحية أثــراً كبيــراً فــي عمــوم المشــهد الثقافــي، وأثــارت الكثيــر مــن الجــدال 

والنقاشــات.

وفــي العــام ١٩٨٨ قدمــت عمــالً آخــر انطلــق مــن ثيمــة الحريــة والتحــرر، وكانــت أطروحتــي الواضحــة أن 
الشــعوب هــي التــي تصنــع حريتهــا، وأن الحكومــات وســائر الســلطات هــي العائــق الفعلــي أمــام امتــالك 

الحريــة ســواء بمعناهــا الواســع أم الضيــق.

وبالوقــوف عنــد مســألة التحــرر ومواجهــة االســتعمار، فقــد كان للمســرح دوره فــي حمــل قضية فلســطين 
بوصفهــا قضيــة العــدل اإلنســاني المفقود.



علــى المســرح، اليــوم، أن يذهــب إلــى النــاس، وأن يصــل إليهــم فــرداً فــرداً، علــى مــا كان يفعــل الحكواتي، 
ولكــي ينجــح بالوصــول، فمــن مصلحتــه أن يعثــر علــى المفــردات التــي تعنــي النــاس وحياتهــم اليوميــة، 

كمــا تطلعاتهــم نحــو مــا هــو أفضــل لهــم وألوالدهــم ولمــن يليهــم مــن بعدهــم.

وأختــم بالقــول: إذا بقــي المســرح بعيــداً عــن قضايــا النــاس وهمومهــم، ولــم يدخــل فــي دورة الحيــاة فــال 
معنــى لــه البتــة.
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فــي التعريــف عــن نفســي، أنــا كاتبــة ومترجمــة تخرجــت مــن كليــة التربية والفلســفة، قســم تربيــة 
األطفــال، وأتبعــت ذلــك بدراســة لمــدة عــام كامــل فــي كليــة الفنــون الجميلــة. وفــي مرحلــة الحقــة، أطلقت 

فرقــة »صنــدوق الفرجــة«.

فــي العــام ١٩7٥، وفــي خــالل الحــرب، كنــت أقيــم فــي أحــد األحيــاء الشــعبية. وفــي الحــي، حيــث معظــم 
النــاس تعــرف بعضهــا، كان هنــاك الكثيــر مــن األطفــال. وقــد تســببت الحــرب باندثــار األنشــطة الثقافيــة 

والتربويــة القليلــة، كمــا تســبب انقطــاع الكهربــاء الطويــل فــي غيــاب التلفزيــون.

وكانــت حالــي فــي تلــك األيــام كحــال معظــم األســر اللبنانيــة التــي أمضــت ردحــاً مــن عمرهــا فــي المالجــئ 
ــاً مــن القصــف المتبــادل، وفــي المالجــئ بــدأت القصــة الفعليــة. كنــت مســؤولة عــن أســرة صغيــرة  هرب
مكونــة مــن صبــي وبنــت، وكنــت بعيــدة عــن عائلتــي بســبب الحــرب وتقطــع المناطــق. وفــي الملجــأ حيــث 
ــى ســبيل  ــال الظــل عل ــة خي ــا والقصــص، ومارســنا لعب ــادل الحكاي ــا بتب ــى ضــوء الشــموع، بدأن عشــنا عل
تزجيــة الوقــت الطويــل، وراح كل منــا، نحــن الجيــران، العالقــون فــي الملجــأ يقــص مــا يعرفــه، وقــد تكــون 
ــر، جعلنــي، فــي وقــت الحــق، أبنــي عليهــا فــي المشــاريع التــي تحققــت بعــد  ــدي مخــزون قصــص كبي ل

إطالقــي لـــ »صنــدوق الفرجــة«.

فــي فتــرة الحقــة، وبعــد التحــاق أطفالــي بالمدرســة، وجــدت الفرصــة ســانحة للعــودة إلــى الجامعــة 
ومتابعــة دراســة علــم تربيــة األطفــال. وفــي الجامعــة التقيــت بالشــخص الــذي فتــح أمامــي أبــواب 
المســتقبل المهنــي الالحــق. ففــي الجامعــة تعرفــت إلــى دونــي بــوردا، وكان أحــد كتــاب االتحــاد الدولــي 
ــات الخاصــة  ــه تعلمــت التقني ــة، ومن ــارة عمــل تدريبي ــي زي ــروت ف ــى بي ــس )UNIMA(، وجــاء إل للعرائ
بالدمــى ومســرحها. وأذكــر أنــي تحمســت لــه كثيــراً، بعدهــا عملــت علــى ترجمــة أحــد كتبــه إلــى العربيــة، 
وفــي نهايــة الــدورة - الورشــة أنجزنــا عرضــاً ناجحــاً، وبعدهــا اتفقــت مــع رفيقاتــي المعلمــات علــى تأســيس 

فرقــة تجــول المناطــق وتقــدم العــروض، وهكــذا ولــدت »صنــدوق الفرجــة«.

يومهــا اتصلــت بصديقــي بــول مطــر، وســألته تلحيــن األغانــي، وكذلــك اتصلــت بعبيــدو باشــا، وكان مــا 
يــزال شــاباً يافعــاً، للعــب دور المــزارع فــي مســرحيتنا األولــى التــي حملــت اســم »ميــن ســرق الحنطــة«. 
وبعــد هــذه االنطالقــة الناجحــة، رحنــا ننهــل مــن معيــن الحكايــات الشــعبية، ونختــار الموضوعــات 
المالئمــة، ومــن ثــم مســرحتها، والتجــوال بهــا فــي األحيــاء الشــعبية، والمخيمــات الفلســطينية، قبــل أن 

ــي أو المدينــة. ــا فــي مســرح البيكاديلل نحــط رحالن

ســبق تأسيســي للفرقــة، تطوعــي للعمــل فــي النــادي الثقافــي العربــي، ضمــن أنشــطة موجهــة لألطفــال، 
وكنــا فريقــاً يضــم مهــا نعمــة التــي اهتمــت بتعليــم األشــغال اليدويــة، وســليم ســحاب الــذي تولــى تعليــم 
الموســيقى. أمــا أنــا فكنــت أعمــل مــع مجموعــة مــن األطفــال علــى روايــة الحكايــا والقصــص، ويومهــا 
نجحنــا فــي تقديــم مســرحية أســميناها »عيــد العصفــورة«، وكانــت المســرحية مــن تأليــف األطفــال، فــي 

حيــن توليــت اختيــار الصــور وتصميــم الديكــور.
وفــي العــام ١٩7٩، تأسســت فرقــة »صنــدوق الفرجــة«، وكانــت باكورتنــا »ميــن ســرق الحنطــة«، بعدهــا 
قدمنــا »الديــك والعــروس«، مســتلهمة مــن القصــص الشــعبي، وقــد كانــت عمــالً كبيــراً، احتاجــت معــه 
ــا  ــل زميلن ــع حــادث اختطــاف وقت ــي نفــس العــام وق ــر مــن الدمــى وشاشــة. وف ــن وعــدد كبي ــى ممثلي إل
فــي الفرقــة كميــل بركــة، وكان لبركــة أدواره فــي التمثيــل وتحريــك الدمــى، فــكان ردنــا علــى مــا حــّل بــه، 
ــد تضمنــت  ــا المغــدور، وق ــم لزميلن ــة تكري ــات« وقدمناهــا كتحي ــا مســرحية »صنــدوق الحكاي أن أنتجن
المســرحية وجــود دميــة شــبيهة بكميــل تولــى صنعهــا مــارك مورانــي وســمير خــداج، ودور الدميــة كان 

أداء أغنيــة اعتــاد كميــل أن يغنيهــا قبــل الحــادث.

المســرحية التــي تلــت »صنــدوق الحكايــات« كانــت مســرحية »الســيرك« وضــع موســيقاها بــول مطــر، 
وقدمنــا بعــض مــن عروضهــا فــي المالجــئ. وبعدهــا قدمنــا مســرحية »جحا وابنــه الحمار«، وهي مســرحية 
جمعــت بيــن خيــال الظــل والتمثيــل. ثــم جــاء تقديــم »العنــزة العنوزيــة«، وهــي المســرحية الوحيــدة 
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التــي نملــك تســجيالً كامــالً لهــا نتيجــة تعــاون »المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال« ).L.B.C(، وتوليهــم شــؤون 
التصويــر والترويــج اإلعالنــي.

فــي العــام ١٩٩٨، وفــي الذكــرى الخمســين للنكبــة، وتحــت عنــوان »٥٠ ســنة نكبــة ومقاومــة«، قدمنــا 
فــي مســرح بيــروت )تــي. فــي كليــب(، حمــل عنــوان »بلــدي أنــا«، مــن كلماتــي وألحــان غــازي مكداشــي 
وتصويــر عبلــة خــوري وربيــع مــروة. وضمــن المناســبة نفســها قدمنــا مســرحية »البيــت« عــن قصــة شــعبية 
أعدنــا كتابتهــا وأســقطناها علــى حــدث النكبــة وأدتهــا ثلــة مــن الممثــالت: جلنــار واكيــم، ســيلينا شــويري، 

عبلــة خــوري، رانيــا صفيــر والراحلــة هيفــاء عــرب.

أمــا ختــام المســيرة الحافلــة الممتــدة بيــن أعــوام ١٩7٩ و١٩٩٩، فكانــت مســرحية »الحــاج برغــوت وقــع 
بالتنــور ومــات«. وآمــل أن تتــاح الفرصــة لجيــل جديــد مــن العرائســيين القادريــن علــى اإلضافــة والتجديد.

بعــد نهايــة الحــرب خطــر لــي وجــوب توثيــق هــذه المســيرة بمحطاتهــا المختلفــة، وإتاحتهــا أمــام 
والزمــالء،  مــن األصدقــاء  الكثيــر  فــي صنعــه  اشــترك  تمثــل عصــارة جهــد  أنهــا  المهتميــن، خصوصــاً 
فأصــدرت كتابــاً حــوى الكثيــر ممــا تعلــق بهــذه المســيرة التــي ولــدت برغــم الحــرب وعاشــت وقتــاً غيــر 

قليــل، وتوجهــت فــي مقدمتــه بالتحيــة لــكل مــن ســاهم مــن قريــب أو بعيــد.

ركزنــا فــي مجمــل األعمــال التــي قدمناهــا علــى البعــد الجمالــي، فــكان اإلتقــان هــو المرشــد األول 
ــم نوفــر وســيلة تعبيــر متاحــة  ــك ل لعملنــا ســواء فــي الدمــي التــي نصنــع، أو المــواد التــي نســتعمل. كذل
إال واســتخدمناها، وخصوصــاً األيــدي واألصــوات. كان منزلــي، ولحســن حظــي واســعاً، بمثابــة ورشــة 
ــى اســتقراء االنطباعــات  ــا نحــرص عل ــن وحفــظ األدوار. كمــا كن كبيــرة يتــم فيهــا صنــع الدمــى، والتماري
وردات الفعــل اإليجابيــة والســلبية مــن خــالل عــروض تجريبيــة تســبق انطالقــة كل عــرض، فكنــا نســتعين 

ــل. ــه يســتحق التعدي ــرى أن ــا ن ــاء الحــي، ونأخــذ بمالحظاتهــم، فنعــدل م ــران، وأبن بالجي



كمــا ركزنــا، أيضــاً، علــى خلــق المتعــة والتســلية ومنحهــا للطفــل، خصوصــاً فــي أجــواء الحــرب والمــوت 
التــي خيمــت علــى حياتنــا. ابتعدنــا عــن تعليــم وتلقيــن »األخــالق« المبتذلــة، واتجهنــا نحــو مخاطبــة 
خيــال الطفــل وأحاسيســه. أي أننــا لــم نلتــزم بمــا كان ســائداً ومهيمنــاً، ال فــي المجتمــع وال فــي التلفزيــون، 
ــا  ــا، أيضــاً، بقــدر م ــل. وعملن ــراث األصي ــا، مــن الت ــت مأخــوذة، مــن حيــث روحيته ــا كان ــا قصصن ــل أنن ب
اســتطعنا، علــى اســتدراج الطفــل للمشــاركة والتفاعــل الحــر. فقبيــل أحــد العــروض وزعنــا علــى األطفــال 
أوراقــاً للرســم، وفــي نهايــة العــروض قمنــا بجمــع الرســوم، ومــن هــذه الرســوم أعدنــا صــوغ الحكايــة وفــق 
مــا عكســته مخيالتهــم. كمــا ســعينا إلــى ترســيخ األغانــي فــي ذاكــرة األطفــال وذلــك مــن خــالل حرصنــا علــى 

تعميــم شــريط األغانــي لــدى كل عــرض مــن العــروض.

وبالحديــث عــن اإلتقــان، اســتقدمنا فائــق حميصــي ليشــرف علــى تدريــب الفرقــة، ويعلمهــا تقنيــات 
التحريــك ومــا يتصــل بهــا مــن تفاصيــل فنيــة.

كان لدينــا أيضــاً هــّم أســاس، وهــو الهــّم الــذي مثــل أحــد مشــتركاتنا الكثيــرة، وكان هــذا الهــم يكمــن 
بالتصــدي للفكــر الســائد، والوقــوف ضــد التنميــط المســبق. ففــي المســرح لــم نســلّم بمــا هــو راســخ مــن 
تعظيــم مبالــغ فيــه للذكــي والشــجاع والجميــل، بــل اخترنــا فــي أحيــان كثيــرة اإلضــاءة علــى غنــى الحيــاة، 
وإبــراز مــا تحويــه مــن اختالفــات ال غنــى لنــا عنهــا. وهكــذا فــإن بطــل »ميــن ســرق الحنطــة«، كان الحمــار، 
وليــس األســد أو الثعلــب، أو غيرهــا مــن الكائنــات القويــة. وكذلــك كان الحــال فــي مســرحية »الديــك 

والعــروس«.

ــا مــن عــرض هــذه المســرحية أو  ــا إذا مــا انتهين ــا كن ــة األهميــة، وهــي إنن وكان هنــاك مســألة فــي غاي
تلــك، نســارع إلــى إهــداء الديكــور المســتخدم إلــى مــن يكــون فــي حاجــة إليهــا، وكانــت حاجــة المخيمــات 
الخاصــة بالالجئيــن الفلســطينيين ماســة وكبيــرة، فكانــت لهــا األولويــة. أي أننــا لــم نبــق شــيئاً لنــا ولــو علــى 
ســبيل الذكــرى، ومــا يعزينــا هــو أن الصديقــة منــى شــّوا قــد تكفلــت بالتقــاط صــور كثيــرة اســتطعنا مــن 

خاللهــا حفــظ تلــك الذكريــات.

ومؤخــراً، وضعــت كتابــاً صــدر عــن »دار اآلداب« ضمنتــه ٢٥ قصــة منتقــاة، وقــد أعــدت كتابتهــا وفــق 
طريقــة الســجع لكــي تكــون قابلــة للغنــاء. وطلبــت مــن كريــم دكــروب العمــل عليهــا.

٢٤



عبيدو باشا



عبيدو باشا
لعــل البدايــات الفعليــة التــي أسســت لمــا اصطلــح علــى تســميته، الحقــاً، بــأدب ومســرح األطفــال كانــت 
فــي العــام ١٩٥٨، وهــو العــام الــذي شــهد صدامــات أهليــة. أمــا صاحــب التجربــة فــكان جــوزف فاخــوري 
الــذي كان يشــرف علــى إعــداد وتقديــم »مغامــرات نبيــل« الــذي يبــث عبــر الشاشــة الرســمية الوحيــدة. 
وقــد حظــي البرنامــج بمتابعــة الفتــة ســببها األســاس أنــه كان البرنامــج الوحيــد الــذي يعنــى بهــذه الناحيــة. 
لكــن البرنامــج هــذا اتســم بســطحية التنــاول وعقــم المضمــون، فســاهم، هــو اآلخــر، فــي كبــح خيــال الطفــل، 
ــن...  ــى واجبــات الطفــل المألوفــة كالنــوم المبكــر، أو حــب الوالدي ــك مــن خــالل اقتصــار التركيــز عل وذل
وتغاضــى عــن الكثيــر مــن القضايــا االجتماعيــة والسياســية اإلشــكالية التــي كانــت تســم راهــن تلــك األيــام.

وقــد تســبب برنامــج فاخــوري بتنميــط الحــق طبــع المحــاوالت المســرحية أو التلفزيونيــة الموجهــة 
لشــريحة األطفــال، ومنــع مــن بــزوغ أي جديــد يقطــع مــع هــذا الخــواء البليــد الــذي وســم البرنامــج 
المذكــور. والــذي كان يقــوم علــى أساســات واهيــة تبــدأ مــن الدمــى المصنوعــة بطــرق بدائيــة تفتقــر إلــى 

الخيــال، إلــى غيرهــا مــن األدوات التــي تحتاجهــا مهمــة مخاطبــة الطفــل.

ــر  ــط عب ــالً، الخل ــاك، مث ــز بيــن المصطلحــات والمفاهيــم وتصويبهــا. هن ــق والتميي ــا، يجــب التفري وهن
التفريــق بيــن مســرح األطفــال وبيــن المســرح الموجــه لهــم. مســرح األطفــال هــو الــذي يقــوم علــى 
مســاهمات مباشــرة منهــم، وهــو النمــوذج الــذي ســاد العالــم فــي فتــرة مــن الفتــرات، وخصوصــاً فــي فرنســا 
مــع كاتريــن داســتي. أمــا المســرح الموجــه لألطفــال فهــو الــذي يتــواله الكبــار، ويقــوم علــى أســاس التوجــه 
إليهــم مــن خــالل تنــاول مــا يعنــي نموهــم النفســي والذهنــي ويجيــب عــن أســئلتهم الكثيــرة التــي ال 

تنتهــي.

بعــد ذلــك اكتشــفنا عقــم النــوع األول وال جــدواه. وانتبهنــا إلــى ضــرورة العمــل علــى تعزيــز وتكريــس 
المســرح الــذي يتولــى مهمــة التوجــه إلــى األطفــال لمســاعدتهم فــي توظيــف خيالهــم، وتاليــاً لفتهــم إلــى 
أهميــة النظــر إلــى المســرح بوصفــه أداة مســاعدة فــي تحســين شــروط حياتهــم، ال إلــى تحويلهــم إلــى 
مســرحيين. أي أن بإمــكان الطفــل اللجــوء إلــى المســرح للتســلية، أو للمــرح، وذلــك تفريغــاً للطاقــة مــن غير 

الحاجــة إلــى تكبيــده مشــقة التحــول إلــى مســرحي.

الخالصــة أن »تلفزيــون لبنــان«، وهــو صاحــب الحضــور المؤثــر فــي البيــوت، عمــم لنمــوذج فقيــر، عديــم 
الصلــة بهمــوم الطفــل ومجتمعــه، وكان، فــي جوهــره، مســتمداً مــن واقــع الســلطة وعالقاتهــا القائمــة علــى 

التجهيــل العــام.

»مغامــرات نبيــل« قــدم لشــخصيات عموميــة مثــل »الدكنجــي« والمــرأة وغيرهــا. ومــع ذلــك فــإن 
المغامــر »نبيــل« تحــول إلــى أيقونــة مجتمعيــة ألنــه كان النمــوذج الفنــي الوحيــد فــي ذلــك الزمــن. وأذكــر 
أننــي كنــت واحــداً مــن المتابعيــن للبرنامــج، كمــا أذكــر أن مشــاهدتي لــه كانــت تتــم عنــد الجيــران الفتقــار 
ــي  ــى ســوراً وأغــرق فــي المشــاهدة، وكان الجيــران يســمحون ل ــون. كنــت، يومهــا، أعتل ــى تلفزي أســرتي إل

بذلــك لمعرفتهــم بفقرنــا الشــديد.

أمــا الخطــر الناجــم عــن تعميــم النمــاذج الســاذجة التــي قدمهــا »مغامــرات نبيــل«، فــكان فــي ال واقعيتــه 
المفارقــة، مثــالً عندمــا كانــت تدعــو واحــدة مــن حلقاتــه إلــى ضــرورة تنظيــف األســنان قبــل النــوم لــم أكــن 
أملــك أي تصــور عــن فرشــاة األســنان، كذلــك الحــال حيــن الدعــوة إلــى ارتــداء البيجامــا قبــل النــوم. كنــت، 

وقتهــا، وأمثالــي مــن األطفــال الفقــراء ننــام بمــا توفــر لنــا مــن ثيــاب.

ــم هــذا  ــر اإلصــرار على تعمي ــد أث ــاة النــاس وواقعهــم. وق ــداً عــن حي ــوا يفكــرون بعي الخطــورة أنهــم كان
النمــوذج البالــي بــكل العامليــن فــي هــذا الحقــل، وقــد كان ضيقــاً، وهــذا مــا انعكــس بانتقالهــا إلــى 
»صنــدوق الفرجــة« التــي راحــت تســتمد موضوعاتهــا مــن »مغامــرات نبيــل« الفتقارهــم إلــى الثقافــة 

المطلوبــة.

٢٦



أمــا بالنســبة لمســرح خيــال الظــل وتناولــه، فثمــة استســهال كبيــر ال مبــرر لــه. وهــو، فــي الواقــع، ال 
يتوجــه إلــى الصغــار حصــراً، بــل يشــمل الكبــار أيضــاً. والشــائع إن مجــرد ذكــر مســرح الدمــى فــإن أول مــا 
يتبــادر إلــى األذهــان أنــه موجــه إلــى األطفــال وهــذا خطــأ إضافــي. فــي الماضــي، غيــر البعيــد، وجــدت فرقــة 

اشــتغلت علــى خيــال الظــل بحرفيــة عاليــة هــي فرقــة »صنــدوق الفرجــة«.

وفــي األســاس، فــإن خيــال الظــل يتوجــه إلــى الكبــار. وثمــة أســماء ورمــوز اقترنــت بهــذا النــوع المســرحي 
أشــهرهم شــمس الديــن بــن دانيــال الموصللــي.

وقــد لعــب التبــادل التجــاري بيــن الــدول والواليــات دوراً كبيــراً فــي شــيوع هــذا النــوع المســرحي 
وانتشــاره. 

ومــن الضــروري أن نســجل إن معظــم التجــارب المتعلقــة بخيــال الظــل انطلقــت مــن اعتبــاره ســهالً 
وأدواتــه بســيطة، األمــر الــذي ســاهم بغيــاب الرؤيــة الفنيــة، أو لنقــل ســطحيتها وضعــف مضمونهــا. لكــن 
إذا مــا نظرنــا إلــى تجربــة نجــالء خــوري )مســرح صنــدوق الفرجــة( فيالحــظ امتالكهــا لرؤيــة فنيــة ناضجــة 

تملــك مــا تقولــه بعيــداً عمــا كان رائجــاً مــن بســاطة واستســهال.

وبالتزامــن مــع حضــور خــوري وفرقتهــا، تأسســت فرقــة »الســنابل«، التــي انطلقــت مــع انــدالع الحــرب 
األهليــة )١٩7٥ - ١٩7٦(، والتــي قدمــت بدورهــا تجربــة فنيــة اتســمت بالتجديــد، وارتكــزت علــى الطــالق 
مــع كل التجــارب الســابقة، وفــي مقدمهــا جــوزف فاخــوري. ولعــل أهميــة فاخــوري األساســية تكمــن فــي 
ــا، مــن  ــد دلن ــه ق ــك، فإن ــه بذل ــن ل ــاً، ندي ــة االشــتغال، ونحــن، جميع ــى كيفي ــا مشــكوراً عل ــد عرفن ــه، وق أن
حيــث ال يــدري، علــى المواضيــع الفعليــة التــي تســتحق العمــل، مــن خــالل معاكســة المســار الــذي اختطــه 
لنفســه. وفــق معادلــة »بمــا أنكــم ال تحبــون مــا أقــوم بــه، عليكــم القيــام بمــا تحبونــه«. واألرجــح أن هــذا 

مــا دفعنــا إلــى التنــاول التجديــدي المخالــف.

وفــي ســياق هــذا التجديــد واإلضافــة، ظهــرت كل مــن »الســنابل« و»صنــدوق الفرجــة«« و»الغديــر«، 
وغيرهــا مــن الفــرق.

في عملي المسرحي األول لعبت دوراً مزدوجاً جمع بين الدمية ودور الراوي.

أمــا عــن العالقــة بالســلطة ومفاهيمهــا الســائدة، فــكان االتجــاه هــو معاكســتها ونقدهــا. نجــالء خــوري، 
مثــالً، أخــذت حكايــة »ميــن ســرق الحنطــة«، وقدمتهــا بصــورة مختلفــة انطــوت علــى أبعــاد نقديــة طاولــت 
الســلطة وهيكلهــا. فــي الحكايــة الشــعبية المعروفــة تقــوم الحيوانــات األخــرى بمعاقبــة الحمــار ألنــه ســرق 
الحنطــة، أمــا فــي مســرحية خــوري فالســبب الــذي دفــع الحمــار الرتــكاب فعــل الســرقة هــو حاجتــه ألن 
ــت  ــدة والمتعارضــة مــع ســائد الســلطة ومفاهيمهــا، فالســرقة حصل ــة الجدي ــا تكمــن المقارب ــأكل. وهن ي
بدافــع الحاجــة لــألكل، وتاليــاً االســتمرار، وهــذا مــا يفضــي إلــى اعتبــاره فعــالً مبــرراً، وليــس دعــوة للســرقة 

المرفوضــة.

أول مســرحية قدمتهــا فرقــة الســنابل حملــت عنــوان »بدنــا الشمس«، التمســاح يــأكل الشــمس فتتفــق 
الحيوانــات علــى إخــراج الشــمس مــن بطــن التمســاح، وتنجــح فــي تحقيــق مســعاها بالتحايــل عليــه، وال 
حاجــة للقــول إن الشــمس، فــي المســرحية، كمــا فــي الواقــع، تمثــل الحريــة. وهــو مــا يمكــن اعتبــاره رفضــاً 
ــم  ــم االقتبــاس ث ــا بالترجمــة ث ــى الغــرب. بدأن ــل هــو، أيضــاً، تمــرد عل لســلطة الترجمــة وخروجــاً عليهــا، ب

اتجهنــا إلــى التأليــف، وهــذا تمــرد علــى منظومــة الســلطة الثقافيــة.

فــي  تعــدداً  المفاهيــم  تنــوع  إلــى  بثــراء شــمل  أعــوام ١٩7٥ - ١٩٨٢  بيــن  الممتــدة  الفتــرة  تميــزت 
األطروحــات والــرؤى الفنيــة. كان المجــال واســعاً ومفتوحــاً لحساســيات ثقافيــة مثلهــا أفــراد امتلكــوا قــدرة 
ــى  ــد، وهــذا يشــمل إل ــا يري ــة م ــي مقارب ــه وأســلوبه ف ــكل منهــم طريقت االستشــراف المســتقبلي، وكان ل
»صنــدوق الفرجــة« و»الحكواتــي« أســماء أخــرى... بــول مطــر، مثــالً، حــول حكايــة »األميــر الصغيــر« إلــى 
حكايــة شــعبية ســماها »رحلــة المنــام«، وقــد قدمهــا فــي إطــار مختلــف، فبــدالً مــن كثــرة الشــخصيات فــي 

الحكايــة األم، اقتصــر هنــا علــى مطــر وفتــاة أخــرى.



فــي تلــك الفتــرة عاشــت البــالد غيــاب الســلطة المركزيــة، وانهيــار أسســها، وحلــت محلهــا قــوى مختلفــة. 
غيــاب الســلطة منــع محاربــة المســرح، وهــذا مــا وفــر لــه فرصــة النمــو واالنتعــاش، ومنحــه هامشــاً واســعاً 
أحســن االســتفادة منــه، كذلــك ســمح غيــاب الســلطة وانحســارها للطبقــات الفقيــرة بالتعبيــر عــن نفســها 

وهــو مــا يكــن متاحــاً ســابقاً.

ال حــدود للمواطــن اللبنانــي! المواطــن اللبنانــي عالمــي! حتــى أن اللبنانــي الفقيــر يســتطيع الســفر 
إلــى باريــس إذا خطــر لــه أن يرفــه عــن نفســه. كان الوضــع االقتصــادي مريحــاً. كان الــدوالر األميركــي 
يســاوي ثــالث ليــرات لبنانيــة. الوفــرة الماليــة كانــت تســمح بتوســيع األفــق الثقافــي، وكان لبنــان نموذجــاً 
اقتصاديــاً ناجحــاً علــى المســتوى العالمــي، لكنــه مــا لبــث أن انهــار بفعــل الحــرب. قــام االقتصــاد اللبنانــي 
علــى الســياحة والمصــارف، وهنــا تكمــن مشــكلة إســرائيل معنــا. مشــكلتها اقتصاديــة بحتــة. مثــالً، مرفــأ 
بيــروت أو مرفــأ حيفــا؟ المصــرف اللبنانــي أم المصــرف اإلســرائيلي؟... لذلــك شــاهدنا مصــارف إســرائيلية 

تجــول المناطــق اللبنانيــة لتبديــل الليــرة بالشــيكل.

وفــرت مناخــات ١٩7٥ - ١٩٨٢ فرصــة للحريــة. كنــا أســياد أنفســنا، بــل كنــا أبطــال المرحلــة، وكنــا نعمــل 
بحريــة كاملــة. انتميــت إلــى منظمــة العمــل الشــيوعي، وعملــت مــع أحمــد قعبــور وآخريــن مــن أصحــاب 

االهتمامــات الثقافيــة. وقــد ثّمــن عملنــا كثيــراً فــي تلــك المرحلــة.

مــا زال »نبيــل« المغامــر، الدميــة، يعيــش معــي. وقــد أثـّـر فــي حياتــي، وهــو الــذي دفعنــي إلــى قــراري فــي 
أن أســعى إلــى الظهــور علــى التلفزيون.

بعدهــا، وفــي عملنــا، ابتعدنــا عــن »نبيــل«، ألننــا كنا ضــد هــذا النمــوذج وضــد التعميــم. بالنســبة لنــا 
ال وجــود لبطــل فــرد. البطولــة جماعيــة، هنــاك بطــل بالســينوغرافيا، وبطل بالموســيقى، وبطــل بكلمــات 

األغنيــة، وكذلــك الممثلين، الــكل بطــل الحكايــة...

اختلفــت مــع فرقــة »الســنابل« علــى المفاهيــم المرتبطــة بالصــراع الطبقــي، اختلفنــا علــى أن الصــراع 
الطبقــي ال يتجســد فقــط فــي الخادمــة وصاحــب البيــت. مــا هــو مفهــوم العيــد؟ عندمــا تنــاول األخويــن 
رحبانــي العيــد، كان عبــارة عــن المــوت. فــي المســرحية عندما كان يخاطب جدتــه وقــال لهــا »العيــد 
بعيــد«. إذا أردنــا أن نحكــي عــن الصــراع الطبقــي فيجــب إن نبحــث فــي جوهــره ونكــون فعاليــن. بمرحلــة 

مــن المراحــل نســعى إلــى أال يكــون التفــاوت الطبقــي علــى هــذا القــدر المخيــف.

تركــت فرقــة »الســنابل« وذهبــت إلــى فرقــة »صنــدوق الفرجــة« ومــن ثــم اشــتغلت مــع بــول مطــر ومــن 
ثــم بالعصريــة، كتبــت لهم مســرحية »أبــو زهــرة«، وهــي حكاية ثعلــب يقــرر أن يصبــح صديقــاً لــكل النــاس 
ويتخلــى عــن أكل اللحــوم ويغيــر أســلوب التعالــي الــذي كان يتبعــه فرفــض النــاس مبــادرة الثعلــب ألنــه 

بعيــد عــن المنطــق وفــي األخيــر يحــزن الثعلــب ويهجــر ذلــك المــكان.

غيــاب الثعلــب أقــام حلقــات نقــاش عميقــة، المســت مفاهيــم علــم النفــس، اســتناداً علــى أن هــذا 
ــل. ــي ســلوك الطف ــق أجــواء مــن االضطــراب ف الشــيء يخل

كانــت تجربــة حافلــة بالدمــى وخيــال الظــل، وقــد نجحنــا فــي فرضهــا علــى اإلعــالم والصحــف. العــروض 
كانــت تمتلــك كل مقومــات وعناصــر علــم النفــس المســرحي. لــدى الكثيريــن أن مســرح األطفــال مســرح 
ناقــص، والمســرح هــو للكبــار فقــط، ولديهــم أيضــاً أن مــن ال يحســن العمــل فــي مســرح الكبــار يتجــه نحــو 
مســرح األطفــال. وهــذا خطــأ كبيــر. وقــد تمكنــا مــن تغييــر القناعــات الســائدة، وفرضنــا علــى الجميــع كبــاراً 
وصغــاراً ومثقفيــن حضــور العــروض. وإليكــم هــذا المثــل: فــي أثنــاء عــرض »ميــن ســرق الحنطــة« قمــت 
بعــرض داخــل العــرض. كان االطفــال مضطربيــن جداً ألنهــم ال يريــدون أن يحضــروا العــرض، ال أعــرف 
الســبب بالضبــط. كان العــرض يبــدأ بالتطبيــل فخطــر لــي ســؤال عــن الكيفيــة التــي أســتطيع بهــا جــذب 
ــرداً، مــاذا  ــرداً ف ــن الصفــوف، وصــرت أســألهم، ف ــة، وســرت بي ــكان أن قلبــت الطبل اهتمــام الجمهــور؟ ف

تــرون داخــل الطبلــة؟ فاشــتغل خيالهــم وصــاروا يــرون أشــياء ال تــرى بعيــن الواقــع.

كريم دكروب
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كريم دكروب 
ولــدت فــي قلــب الحــرب، وفــي عمــر الثامنــة أو التاســعة، وكنــت طفــالً يفتقــد إلــى المســاحات العامــة، 
أتيحــت لــي، وبتشــجيع مــن األهــل، فرصــة التــردد علــى »النــادي الثقافــي العربــي«، والمشــاركة، مــع غيري 
مــن األطفــال، فــي برنامــج األنشــطة الــذي أشــرف عليــه كل مــن مهــا نعمــة، والمايســترو ســليم ســحاب، 

وهنــاك خضــت أولــى تجــارب الرســم والغنــاء والموســيقى.

وكانــت البدايــة علــى شــكل مســاهمات محــدودة مــع كل مــن مهــا نعمــة ونجــالء جريصاتــي فــي أعمــال 
أذكــر منهــا: »عيــد العصفــور« و»كل يــوم.. كل يــوم مدرســة«. وفــي ســن الثانيــة عشــرة جــاءت اللحظــة 
التــي رســمت مصيــري الالحــق. ففــي تلــك الســن شــاركت فــي مســرحية »بــدو يكبــر ســالم«، وهــو العمــل 
الــذي حظــي باســتقبال بالــغ اإليجابيــة، وبحفــاوة نقديــة مميــزة، فكتــب عنــه الكثيــر فــي صحــف ومجــالت 

تلــك األيــام، وعرضــت علــى مســرح قصــر األونيســكو. 

»بــدو يكبــر ســالم« كانــت المنعطــف األساســي فــي مشــواري المســتمر، ولــم يقتصــر دوري فيهــا علــى 
التمثيــل، بــل شــمل المســاهمة فــي اإلخــراج، وهــو مــا لفــت أنظــار مهــا نعمــة وجعلهــا تقــرر تعليمــي العمــل 

علــى تقنيــات الصــوت واإلضــاءة وكل مــا ينــدرج فــي بــاب المســرح.

وفــي عمــر الرابعــة عشــرة، وكنــت قــد انتســبت إلــى »اتحــاد الشــباب الديمقراطــي«، و»نــادي الــرواد«، 
قررنــا وكنــا مجموعــة مــن األصدقــاء المباشــرة بتأســيس فرقــة مســرحية تعنى بالدمــى. بعدها أقمنــا الكثير 
مــن العــروض فــي المالجــئ المكتظــة باألطفــال فــي مناطــق الشــياح ورأس النبــع وغيرهــا. وفــي الخامســة 
عشــرة اقترحــت علــى إدارة »المركــز الثقافــي الســوفياتي« اســتقبال فرقتنــا المتواضعــة، والمســاعدة 
فــي توفيــر الرعايــة الفنيــة واللوجســتية التــي نحتاجهــا، وقــد أثمــرت الرعايــة عــن مســرحية حملــت اســم 
»صــوت غريــب«، وعرضــت علــى مســرح المركــز، وتولــى تلفزيــون لبنــان بثهــا. وبعدهــا حصلــت علــى 
منحــة لدراســة المســرح فــي االتحــاد الســوفياتي، وهنــاك درســت المســرح فــي األكاديميــة الروســية فــي 
موســكو، وتتميــز األكاديميــة بتركيزهــا علــى منهــج ستانيسالفســكي، ثــم انتقلــت إلــى ليننغــراد لمتابعــة 

التخصــص بمســرح الدمــى.

فــي العــام ١٩٩٠، قــررت إدارة أكاديميــة ليننغــراد، وبمناســبة الذكــرى الثالثيــن لتأسيســها اختيــاري لتمثيــل 
روســيا فــي المهرجــان شــارلفيل الفرنســي، وهنــاك قدمــت مســرحية تخرجــي »كليلــة ودمنــة« التــي حظيــت 
باهتمــام الجامعــة، وكانــت الســبب فــي هــذا االختيــار، وتاليــاً ترشــيحي لتمثيــل البالد بوصفــي مواطناً روســياً.

فــي تلــك األثنــاء، وخــالل وجــودي فــي روســيا، وبمبــادرة مــن إدارة المركــز الثقافــي الســوفياتي، كانــت 
التحضيــرات لتأســيس »الفرقــة اللبنانيــة للدمــى« قــد قطعــت شــوطاً كبيــراً، وكان مقــرراً أن أتولــى إدارة 

الفرقــة حــال تخرجــي، لكــن الفرقــة انطلقــت قبــل أن أنجــز تخرجــي.

وفــي العــام ١٩٨٩، وفــي أثنــاء زيــارة إلــى لبنــان، ســاهمت فــي تنظيــم دورة متخصصــة بمســرح الدمــى 
لمجموعــة مــن الطــالب اللبنانييــن مــن خريجــي وطلبــة »الجامعــة اللبنانيــة - قســم الفنــون، فــي مســرح 
كراســنودار فــي روســيا، وقــد ضمــت المجموعــة كل مــن: نعمــة نعمــة، مصطفــى يمــوت )زيكــو( ســوزي 
أبــو ســمرا، فــادي أبــي ســمرا، ريمــا أبــو شــقرا، لينــا الغــول، إبراهيــم صعــب، رويــدا الغالــي وفاديــا التنيــر.

فــي العــام ١٩٩٢، أنجــزت بالتعــاون مــع فائــق حميصــي وأحمد قعبور مســرحية »طمبــوري البس حافي«، 
وقصــة المســرحية مأخــوذة عــن كتــاب لفــاروق ســعد مســتمدة مــن التــراث العربــي القديــم. وفــي العــام 
١٩٩٣ وضعــت أولــى مســرحياتي )نصــاً وإخراجــاً(، وحملــت عنــوان »شــو صــار بكفــر منخــار«، وبمشــاركة 

أحمــد قعبــور )موســيقى(، وطــارق شــومان )الحــوار وكلمــات األغانــي(. 

ــة عميقــة لواقــع المجتمــع اللبنانــي وبنيتــه، وتتســم براهنيــة  ــة نقدي »شــو صــار بكفــر منخــار«، مقارب
عصيــة علــى الزمــن. ويمكننــي القــول إن البعــض قــد ال يفهــم مــا المضمــون العميــق لمــا أقدمه مــن أعمال، 
وهــذا ليــس بمشــكلة، المهــم أن يفهموهــا الحقــاً. وســأعطي مثــالً: آخــر مســرحياتي »يــا قمــر ضــوي علينــا« 

٣٠



تتنــاول الواقــع اللبنانــي بطريقــة قاســية، وتكشــف عــن وحشــية اإلنســان الكامنــة. إن كل مــا أنجزتــه مــن 
أعمــال لــه عالقــة وثيقــة بالفكــر السياســي الــذي نشــأت عليــه، وهــو مــا أحــاول تقديمــه لألطفــال بطريقــة 
تدرجيــة، وأنــا متأكــد مــن قدرتنــا علــى تشــكيل وعــي الطفــل، وتنميتــه بالصــورة الصحيحــة إذا مــا تمتعنــا 
بالصبــر والرويــة. وهنــا ال بــد مــن تســجيل حقيقــة تتعلــق بالــدور الســوفياتي وأفضالــه علــى مســرح الدمــى 
فــي لبنــان، ولوالهــم، ولــوال اســتثماراتهم الماليــة والفنيــة التــي قدموهــا بســخاء، لمــا قــام هــذا المســرح 
ولمــا حظــي باالنتشــار الــذي يحظــى بــه. بالنســبة لــي يبقــى أن اإلنجــاز هــو فــي هــذا الكــم مــن المســرحيات 

التــي أنتجتهــا، وفــي كل عــام أســتعيد بعضــاً منهــا، وهــذا الصيــف برمجــت لعــرض ثمــان منهــا.

هنــاك تواطــؤ لتحجيــم حضــور ودور مســرح الدمــى فــي لبنــان، والعمــل علــى »تهذيبــه« قلــل مــن أهميتــه، 
فهــذا النــوع المســرحي أساســه الجــرأة وعــدم التهذيــب، أي مــا نســميه باللبنانيــة )أزعــر(. فــي مســرحياتي 
المخصصــة لألطفــال أنحــو صــوب لغــة مختلفــة، حتــى أن الوعــظ الــذي تتضمنــه أعمالــي فهــو موجــه لألهــل 
وليــس للطفــل. وكثيــراً مــا أواجــه اعتراضــات مــن المربيــن علــى لغــة العــرض وأســلوبه، ولكــن ذلــك ال يقلقنــي 
البتــة. إن األســلوب المختلــف والمغايــر لمــا يريــده المربــون هــو األســاس الــذي عملــت عليــه، وهــو ثمــرة 
تعبــي. هنــاك الكثيــر مــن المســرحيين الذيــن لهــم مســاهماتهم فــي مســرح األطفــال، وقيمــة أعمالهــم أقــل 
مــن قيمــة أعمالــي، ومــع ذلــك فهــم يحققــون عوائــد ماليــة وإعالميــة تفــوق مــا أحققــه أو أنالــه، والســبب هــو 
انجرافهــم مــع الســائد وطواعيتهــم لــه. أمــا أنــا فقــد اختــرت المعاكســة. إن راهــن المســرح اليــوم ال ينســجم 
مــع قناعاتــي بــل هــو يخالفهــا، فهــو مطبــوع بتشــويه الهويــة اللبنانيــة عبــر اســتخدامات اللغــة والمواضيــع 
والمقاربــات التــي تســهم فــي تســطيح وعــي المشــاهد و»تســطيله«. وال أعــرف إذا مــا كان ذلــك يجــري 
وفــق توجــه مبرمــج، لكــن الواقــع أن هنــاك الكثيــر مــن المــدارس التــي تعمــد إلــى تعميــم هــذا المقاربــات 
المشــوهة للهويــة، والهويــة، بالنســبة لــي، خــط أحمــر، وهــذا مــا اضطرنــي، فــي كثير مــن األحيان، إلــى مقارعة 
الســلطات، وأول هــذه الســلطات هــي ســلطة المــال، وكانــت اســتراتيجيتي تقــوم علــى العمــل علــى إنعــاش 

دور شــباك التذاكــر بعيــداً عــن ســلطة المــدارس المرتبطــة بســلطة الطوائــف واألعــراف الراســخة.

فــي العــام ١٩٩٤، وبعــد مســرحية »شــو صــار بكفــر منخــار« قدمنــا مســرحية »نملــة عالســطر«. وبعدهــا 
جــاءت مســرحية »لونــوا بــال لــون« ســنة ١٩٩٥، وهــي مســتوحاة مــن قصــة األميــر الصغيــر. إلــى جانــب مســرح 
الدمــى اللبنانــي، عملــت فــي التلفزيــون وأنجــزت الكثيــر مــن األمــور التــي فتحــت لــي أبــواب اختصــاص آخر.



أثنــاء عــدوان نيســان ســنة ١٩٩٦ كنــت أعمــل فــي تلفزيــون لبنــان، وفــي أعقــاب مجــزرة قانــا، تطوعــت 
ــي  ــا، طلبــت منظمــة اليونيســف الت ــر. يومه ــي مراكــز التهجي ــا عــدداً مــن العــروض ف ــة وقدمن مــع الفرق
كانــت تعمــل علــى دراســة األثــر النفســي للحــرب علــى األطفــال، أن نقــدم عروضــاً فــي القــرى المحاذيــة 
للشــريط الحــدودي المحتــل، وكان ذلــك قبــل التحريــر، وفــي تلــك القــرى قدمنــا أكثــر مــن مئــة عــرض فــي 

أكثــر مئــة قريــة بمرافقــة طبيــب نفســي. 

ــم تعجبنــي بســبب مــن  ــاء ل ــة، وألن الدراســة التــي أنجزهــا األطب ــم التجرب بعــد العــدوان قمــت بتقيي
تغييــب األبعــاد االجتماعيــة وهيمنــة البعــد الطبــي والعلمــي عليهــا، قــررت التوجــه نحــو دراســة علــم 
النفــس، ومــن ثــم نلــت ماجســتير فــي التنشــيط النفســي االجتماعــي لمجتمعــات الحــروب. كمــا خلصــت 
ــده أن أتحــرر مــن ســلطة اإلنتــاج، وهكــذا خضــت مغامــرة  ــي لقــول مــا أري ــى اســتنتاجات بينهــا أن عل إل
كبيــرة أســفرت عــن مســرحية بعنــوان »شــتي يــا دنيــا صيصــان«، وقــد كنــت علــى درجــة كبيــرة مــن 
الســخاء، وتكبــدت عشــرات األلــوف مــن الــدوالرات، وقــد قوبلــت بتهجمــات مقــاالت مســيئة قبــل أن 

ــة عكســها. ــاالت التراجــع وكتاب ــك المق ــاود أصحــاب تل يع

بعدهــا، وفــي العــام ١٩٩7 قدمــت مســرحية بعنــوان »يــال ينــام مرجــان« التــي كان مقــرراً لهــا أن تعــرض 
علــى أحــد المســارح الروســية، لكــن انغماســي اللبنانــي غيــر المخطــط. موضــوع المســرحية اســتوحيته مــن 
»ألــف ليلــة وليلــة«، وكانــت مــن كتابتــي وإخراجــي، أمــا الحــوار فتــواله فائــق حميصــي والموســيقى أحمــد 
قعبــور. وقــد حققــت المســرحية نجاحــاً عالميــاً، وجالــت فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة، وحصــدت 
الكثيــر مــن الجوائــز، وعرضــت بالفرنســية واإلنكليزيــة، وبلغــت مــن االنتشــار والشــهرة أن وضعــت صورتهــا 

علــى غــالف الموســوعة العالميــة للدمــى.

كمــا قدمنــا فــي العــام نفســه مســرحية »القنديــل الصغيــر« عــن نــص لغســان كنفانــي فــي ذكــرى 
استشــهاده، وتولــت »مؤسســة غســان كنفانــي« شــؤون اإلنتــاج والتمويــل. وتالهــا فــي العــام ١٩٩٨ »شــو 
ــا  ــا زهــر«، وســاهم فيهــا بطــرس روحان ــا قمــر« والنــص لنعمــة نعمــة. ثــم فــي العــام ١٩٩٩ »أزرق ي ــو ي حل
وأســامة الخطيــب وســناء جبانــي. وفــي العــام ٢٠٠٠ قدمنــا »مثــل النمــل« عــن نــص للشــاعر حســن 
عبداللــه. بعدهــا أعــدت تقديــم »كلــه مــن الزيبــق« لصاحبهــا فائــق حميصــي التــي كان قــد قدمهــا فــي 
١٩٩٤، ومثــل إعــادة تقديمهــا وفــق رؤيــة إخراجيــة جديــدة تحديــاً فنيــاً تجاوزتــه بنجــاح. وفــي العــام ٢٠٠٤ 

قدمــت مســرحية »كراكيــب«، وهــي مســرحية خفيفــة.

فــي العــام ٢٠٠٥، وبعــد انضمامــي إلــى أســرة »مســرح دوار الشــمس«، خطــوت خطــوة متقدمــة وقدمــت 
مســرحية »ألــف وردة ووردة« والتــي تميــزت بالبصريــات والتــي كانــت عبــارة عــن 7٠ لوحــة لتشــكيليين 
انطباعييــن. وفــي العــام نفســه شــاركت بمســرحية عرضــت فــي إيطاليــا وأفينيــون ومرســيليا ولبنــان، مــع 
ممثليــن مــن فرنســا وإيطاليــا باإلضافــة إلــى لبنــان، وهــي مأخــوذة مــن كتــاب »منطــق الطيــر« لفريــد الديــن 
العطــار وهــي مــن األدب الصوفــي وهــي للكبــار، وســبق للمخــرج بيتــر بــروك أن عمــل عليعــا فــي ســبعينات 

القــرن الماضــي.

وفــي العــام ٢٠٠٦، قدمــت »بيتــك يــا ســتي«. وفــي العــام نفســه قدمــت »فــراس العطــاس«، وتجمــع بيــن 
التمثيــل والدمــى، وكانــت مــن تمثيــل فــؤاد يميــن وكاتيــا... وفــي ٢٠١١ قدمــت مســرحية »مثــل الحلــم«. 

وفــي الوقــت الراهــن نقــدم مســرحية »يــا قمــر ضــوي عالنــاس«.

شــخصياً، أطمــح إلــى إعــادة حضــور الدمــى فــي عالــم الكبــار، أي إعادتهــا إلــى دورهــا التاريخي الــذي كان 
لهــا، ولكــن هــذا يتطلــب وقتــاً وإمكانــات ماليــة كبيــرة. وأنــا لــدي مؤسســة لهــا مصاريــف كبيــرة تشــمل 
رواتــب الموظفيــن، وهــو مــا يجــب أن أضمنــه. أي أن اســتمرارية الموظفيــن هــي األســاس، لذلــك تجدنــي 
أمــارس وظيفــة ثانيــة. أمــا المؤسســة فتمــول نفســها بنفســها، وذلــك مــن عوائــد العــروض، ولعلنــا نحــن 
المؤسســة الوحيــدة فــي لبنــان ال يأتيهــا أي تمويــل مــن أي طــرف كان. حتــى أن ندفــع مقابــل اســتخدامنا 

لمســرح دوار الشــمس.
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أعتبر نفسي طاعناً في السن، وأقدر أن عمري قد تجاوز األلف عام!

منــذ طفولتــي، وأنــا مفتــون بأنــواع الفنــون. فــي البدايــة، مارســت التلحيــن الموســيقي، وحيــن بلغــت 
الســابعة عشــرة أسســت فرقــة مســرحية حملــت اســم »الكــورال الشــعبي«، وضمــت نخبــة مــن طلبــة 
ــي وهبــي.  ــد الهبــر وطون ــار خال ــام، منهــم أحمــد قعبــور، وعبيــدو باشــا، وعــازف الغيت ــك األي مــدارس تل

فــي العــام ١٩٥٨، وفــي خضــم الحــرب اللبنانيــة، أنجــزت »ســائرون«، وهــي مــن أولــى األغانــي الوطنيــة 
الملتزمــة والداعيــة لعروبــة لبنــان ووحدتــه الوطنيــة، وذلــك بالضــد مــن السياســات التــي اعتمدهــا كميــل 
شــمعون وارتباطاتــه األميركيــة. وقــد أذيعــت هــذه األغنيــة فــي العديــد مــن إذاعــات ذلــك الزمــن والقــت 

مــا تســتحقه مــن رواج. 

كنــت العــازف والملحن وقائــد األوركســترا. وكانــت حفالتنــا، وكان البلــد ومعــه المنطقــة فــي حالــة مــد 
وطنــي وقومــي اســتثنائي، تقــام فــي الشــوارع والســاحات، وفــي قاعــات المــدارس والجامعات، بــل في كل 
المســاحات التــي تتصــل بالنــاس. وكان زيــاد الرحبانــي مــن المســاهمين فــي غالبيــة تلــك الحفــالت. وفــي 
تلــك الفتــرة صــار أحمــد قعبــور يشــاركني التلحيــن للفرقــة، وكان صيتــه قــد ذاع بفضــل أغنيــة »أناديكــم«.

انصــب اهتمــام الفرقــة وعملهــا علــى مواكبــة حالــة النهــوض العام وتعزيزهــا. فكان للجرحــى والمصابين، 
ــا الحفــالت فــي  كمــا لغيرهــم، حصــة مــن ألحــان وأعمــال »الكــورال الشــعبي«. وفــي العــام ١٩7٥ قدمن
ــا المستشــفيات التــي كانــت تعــج بالجرحــى  ــة الشــعبية، فزرن ــة بالحيوي ــن المتصل كل المواقــع والميادي
والمصابيــن، ومراكــز االستشــفاء الميدانــي )مستشــفى المقاصــد، المستشــفى الميدانــي فــي جامعــة 

بيــروت العربيــة(، ويســجل التفاعــل الكبيــر والواســع مــع هــذه الحفــالت.

ــك،  ــى خــالف ذل قبــل ١٩7٥، أي فــي الفتــرة الموســومة بالبحبوحــة واالزدهــار، والواقــع أنهــا كانــت عل
عشــت حالــة اغتــراب دفعتنــي إلــى تلحيــن قصيــدة محمــود درويــش »ســجل أنــا عربــي« التــي كانــت قــد 

القــت رواجــاً شــعبياً كبيــراً، وســاهمت فــي تعريــف العالــم العربــي بصاحــب القصيــدة. 

فــي العــام ١٩7٦ ســافرت إلــى بلجيــكا لدراســة الهندســة المعماريــة، وبالتزامــن مــع دراســتي للعمــارة 
درســت الهارمونــي وتابعــت تأليفــي للموســيقى، وأحييــت عروضــاً غنائيــة. وبعــد نحــو ســنة مــن عودتــي 
إلــى لبنــان، وكان ذلــك فــي العــام ١٩7٠، وضعــت ألحانــاً لقصائــد مــن تأليــف غســان كنفانــي، وبعــد 

ــت اســمه. استشــهاده اعتمــد أحــد هــذه األلحــان كنشــيد رســمي للمؤسســة التــي حمل

ــب منــي االنخــراط فــي العمــل  ــا، طُل ــة التــي اتســم بهــا عملن فــي العــام ١٩77، ونظــراً للنشــاطية العالي
الحزبــي، والتفــرغ لوضــع أغــان تحمــل أســماء القــادة البارزيــن فــكان جوابــي الرفــض المطلــق، وذلــك 
ــا  ــا اإلنســانية واالجتماعيــة ولرفضــي للتســييس المبتــذل. فأن انطالقــاً مــن انحيــازي الحاســم إلــى القضاي
فــي األســاس معمــاري، وعالقتــي بالموســيقى عالقــة ميــل وموهبــة، وليســت مصــدراً للعيــش، أمــا التزامــي 
النضالــي فهــو نابــع مــن وعــي نقــدي، ومــن خيــارات واعيــة أخــذت جانــب اإلنســان وحقــه فــي العيــش 

الكريــم بعيــداً عــن صنــوف القهــر واالســتغالل المباشــر أو غيــر المباشــر.

وبالعــودة إلــى الماضــي، أذكــر يــوم جاءنــي الصديــق الراحــل نــزار مــروة، وكان أحــد أعضــاء الفرقــة 
وناشــطيها، وســألني مســاعدة شــاب موســيقي قــدم حديثــاً مــن باريــس ويعمــل علــى تأســيس فرقــة، وقــد 
كان هــذا الشــاب مارســيل خليفــة، فــكان أن دعمنــا مســعاه بأفــراد مــن »الكــورال الشــعبي« شــكلت النــواة 

األولــى فــي مســاره نحــو تأســيس فرقتــه الخاصــة التــي عــاد وأطلــق عليهــا اســم »المياديــن«.

فــي العــام ١٩77 قــررت التوجــه إلــى األطفــال، فأسســت »الســنابل«. يومهــا أثــار القــرار اســتغراب 
الكثيريــن بســبب افتقارنــا لخبــرة التعامــل مــع األطفــال، لكــن جوابــي كان فــي ضــرورة أن نتعلــم. أمــا 
بخصــوص االســم فقــد اســتوحيته مــن أهميــة القمــح فــي حيــاة النــاس. وقــد اتســمت تجربــة الفرقــة 

٣٤



ــور، إيمــان  ــدو باشــا، حســن ضاهــر، أحمــد قعب ــة عبي ــة. وضمــت الفرق بالعمــل الجماعــي وتماســك الرؤي
بكــداش، ريمــا مكداشــي وأســامة ومــروان غنــدور.

ــى الغنــاء والتمثيــل، صناعــة الدمــى، فتولــت مهــى نعمــة صناعــة الدمــى مــن  وشــمل عمــل الفرقــة إل
ــى القــرى )زوجتــي( مــن المعجــون. ــورق، وليل القمــاش، وحســن الطبــش مــن ال

قدمــت فــي مســيرتي نحــو عشــرة أعمــال مســرحية تضمنــت أكثــر مــن مئــة أغنيــة موجهــة لألطفــال. 
وقــد جــرى تقديــم المســرحيات فــي المــدارس واألحيــاء والمناســبات المختلفــة. وشــملت إلــى بيــروت 
العاصمــة مــدن وأحيــاء صيــدا وصــور وطرابلــس، فضــالً عــن جــوالت خارجيــة شــملت عــددا مــن الــدول 

ــة. ــة واألوروبي العربي

فــي الخالصــة، يمكــن القــول إنــي انطلقــت مــن اختصــاص العمــارة الــذي يجمــع بيــن األرقــام والحســابات 
ــا بالموســيقى واألعمــال  ــروح اإلنســانية والتخفيــف عنه ــن محــاكاة ال ــى ف ــة الحجارة، إل ــة وصالب الدقيق

الوطنيــة، ولتوثيــق مرحلــة الحــرب التــي اتســمت بالمعانــاة الشــديدة.

من أعمالي:

- »بدنــا الشــمس«، ويتنــاول موضوعهــا قصــة تمســاح أنانــي مهــووس بالســلطة. وينطــوي العمــل علــى 
معــان ودالالت سياســية واجتماعيــة غيــر مباشــرة. التلفزيــون الرســمي )القنــاة 7( ألغــى بــث المســرحية 
ــاة ١١ فقــد  ــة الســلطة السياســية. أمــا القن ــق بهيمن ــارات تتعل ــه، وكان الســبب المباشــر اعتب مــن برمجت

تذرعــوا بلغــة المســرحية ومفرداتهــا، واعتبــروا أنهــا لغــة »زعــران« ال تليــق بالتلفزيــون.
 

- »زنبــق والجبــل«، تــروي لقصــة طفــل يعيــش فــي قفــص ويطمــح إلــى بلــوغ قمــة الجبــل. لكــن جــّده 
ــى تحقيــق رغبتــه ويتحــدى القيــود والمصاعــب  يحــذره مــن مغبــة المغامــرة وعواقبهــا. الطفــل يصــر عل
وينجــح فــي الوصــول إلــى القمــة التــي طالمــا حلــم بهــا. والعبــرة التــي أردناهــا تكمــن فــي حــّث الطفــل علــى 

الطمــوح وتعزيــز اســتقالليته وإطــالق طاقاتــه.



 - »صابــر والعيــد«، وتقــوم فكرتهــا علــى شــخصية أساســية يمثلهــا الحمــار، وهــو الكائــن المســتضعف 
ــه، التمــرد، ورفــض  ــر، وهــو اســم الحمــار، ومعــه أصدقائ ــه. يقــرر صاب ــذي يســتخف المجتمــع بقدرات وال
االمتثــال لواقــع اســتضعافهم المزمــن، والمشــاركة فــي احتفاليــة العيــد. لكنهــم وحيــن يكتشــفون أن 
المشــاركة تســتلزم مــاالً ال يملكونــه يقــررون أن يصنعــوا عيدهــم الخــاص. المســرحية هــذه عرضــت فــي 

ــة. ــة اللبناني الجامع
 

ــن  ــة م ــة خالي ــي مدين ــض يعيــش ف ــل مري ــان« مســرحية عرضــت لعــدة أشــهر عــن طف ــات الرم - »حب
الشــجر، والــدواء الوحيــد لشــفائه هــو حبــات الرمــان. 

 
- »فــراس والــدوالب الفصيــح«، أنجــزت هــذا العمــل فــي العــام ١٩7٩ لمناســبة الســنة العالميــة للطفــل، 
وتميــز العــرض بمشــاركة ١٢٠ طفــالً مــن أطفــال »دار األيتــام اإلســالمية«، وعرضــت فــي العديــد مــن الــدول 

العربية.

- »طبــال المدينــة«، »مــن يفتــح األبــواب«، و»حكايــة ياســمين«، وهــي آخــر أعمالــي المســرحية التــي 
قدمتهــا علــى الخشــبة، وكانــت بمثابــة تحيــة خاصــة لبيــروت المــكان والزمــان، وقدمتهــا فــي العــام ٢٠٠٠، 

وكانــت مــن تأليفــي وألحانــي، أمــا اإلخــراج فتــواله حســن ضاهــر.

وضعــت األلحــان ألغانــي المســرحيات، أمــا كلمــات األغانــي فكانــت نتــاج عمــل المجموعــة. وقــد 
رافقنــي حســن ضاهــر فــي آخــر أعمالــي المســرحية.

ــة مــن مســؤولية أحمــد قعبــور وعبيــدو باشــا وحســن ضاهــر،  اتســم العمــل بالجماعيــة، وكانــت الكتاب
ــل، فكنــت  ــى تطــور العمــل وإعطــاء األفــكار للســيناريو. أمــا بخصــوص التموي ــى اإلشــراف عل وكنــت أتول
أتــواله مــن ألفــه إلــى يائــه. كنــت أعتمــد علــى عملــي فــي العمــارة لتمويــل المســرحيات وتغطيــة التكاليف، 
ــي.  مــن دون أن ننســى وجــود المتطوعيــن والمتطوعــات. الجانــب المكلــف انحصــر فــي تســجيل األغان

وهنــا، أشــير، إلــى مبادرتــي برفــع بعــض تلــك األعمــال علــى اليوتيــوب ليتســنى للجميــع مشــاهدتها.

حرصــت علــى الــدوام علــى جعــل عملــي مرتبطــاً بالواقــع المعــاش، ولهــذه الغايــة كنــت علــى صلــة 
مســتمرة بــكل أشــكال الواقــع وتجلياتــه، ومــن هــذا المنطلــق اتصلــت بالمخيمــات الفلســطينية، وانتقيــت 
ــى الدراجــة«. وارتباطــاً  ــد عل نحــو ١٣٠ رســماً وضعهــا األطفــال، وجعلتهــا أساســاً لســيناريو وألحــان »الول
بوجهــة التفاعــل مــع الواقــع الــذي يعيشــه ناســنا حرصــت، وبصــورة دائمــة، علــى تقديــم عروضــي بالمجــان، 

ــة. خصوصــاً للمــدارس ذات الدخــل المحــدود، أو للمؤسســات الخيري

٣٦





� لبـنـان:
مسـرح الـدمـى ��

ظــ�ل بـّددت الـعـتـمـة!


