
ـبـطن بـاحلــقـد لـتـفـتـيت وحـدة الـذات ا
الـوطن واالمـة بـدافع خـارجي مـسـموم.
وهذا ما احس به اجلميع فيما بعد في
غـمــرة الـتـأسف واالنــقـيـاد والــطـوعـيـة
الـعــمـيـاء لالفــكـار الـســود الـتي سـادت
البلد ائنذاك عـتمة داكنة اجنلت اثارها
بالـرجوع الى احـكام الـعقل والـقلب في
اطــــاعـــة اخلــــالق جـل وعال ومــــحــــبـــة
الـرسـول مـحـمـد "ص" واحـتـرام تـقـالـيد
واعراف اجملـتمع .ومن اجـمل ذكريـاتنا
لتـلك الفترة الـزمنيـة التي عشنـاها معاً
في هـذا احلي الـوديع مـاكـنـا نـسـعد به
حــكــايــات وطـــرائف وادب جم من لــدن
اصـدقـاء العـمر ابـنـاء حارتـنـا من ادباء
وفـنـانـ كـبـار تـألـقت جنـومـيـتهـم مـنذ
اضي وما تالها الستـينات من القـرن ا
مــنـهـم خـلــيل شــوقي ووجــدي الــعـاني
وطـالب الـسـعـد وزهـيـر عـبـاس وسامي
الـسـراج ورشيـد اشـبلي وفـوزي مـهدي
ومـــالك الــيــعــقــوبـي ومــهــدي اجلــيــلي
وعـبـداجلـبـار احلـكـيم ويـوسف سـلـمان
وعــلي الــعـــادلي وكــر عــواد صــاحب
الـنـكـهـة والــنـكـتـة الـبـغـداديـة االصـيـلـة
عـهود حيـث لم يسلم والكـرم اليـومي ا
صـنـدوق سـيـارته اخلـلـفي من الـفـاكـهة
واحللـويات حيـنما يـطل على جلـساتنا
وامـســيـاتـنـا وهــو بـصـحـبــة صـديـقـنـا
الــقـــصــاب مـــحــمـــد اجلــبـــوري الــدائم
احلــضــور بـاكــلـته الــشـعــبـيــة الـبــاجـة

وملحقاتها .
امـا شــاعـرنــا الـغــريـد مــحـفـوظ •
فـاجأة بـقصـائده داود الـبصـري دائم ا
الــشـــعـــريـــة قــبـل نـــشــهـــرهـــا اعـــتــزاز
بــاحلــضــور الــذيـن يــكــنــون له كل حب
وتـقديـر واستحـسان عـدا صديـق عمره
ـتــصـدي لـه االديب مـحــمـد ــعـانــد وا ا
مهدي مبـارك ففي كل قصيدة يـستمكنه
ـبارك صـياداً بـ(كـزوته) احلنـونة كـما ا

ـوسـوعي يـصـفـهـا صـديـقـنا االسـتـاذ ا
ــــعـــروف ابــــو ابـــراهــــيم في شــــاكـــر ا
مـســودات مـذكـراته اجلــمـيــلـة .. وحـ
وفـــاة مـــبـــارك فـــقـــد اجلـــمــيـع صـــنــوا
وصـديـقــا رجل الـعــنـاد والـتــشـرنق في

آرائه وفلسفته احلياتية ..
WIDM  W¹ULŠ

ا اسـتلـطفه الـيوم السـتذكار و •
لــهـكــذا في تــلك الــفـتــرة ومــا تالهـا ان
ـهــديـات وحي ــنـطــقـة ا يــنـظم ابــنـاء ا
االعالم ما بعد السقوط مجاميع حماية
مـن عــــبث الــــســــراق واخلـــارجــــ عن
القـانـون فـكـانت مـدارسـنـا مـراكـز لـهذه
ـواجهـة اي طار الـتجـمـعات الـليـلـية 
والـتي في احـد ايـامـهـا شـوهـد شـبـحـاً
يـحــمل حــقــيــبــة يــتــخــفى بــ جـدران
ا حـدا باجلـميع الى اعـتماد درسـة  ا
ــواجــهـــة واذا بــهــذا مـــبــدأ االنـــذار وا
الـــشـــيخ يـــظـــهـــر امــام االعـــ حـــامال
حـقـيـبته وهـو يـصـرخ (انا حـمـاد) الكل
يـعـرفـني لـكـني بـدون عـمل ? كـانت هذه
الــشــخــصـيــة مــخــتــلــة الــعـقـل تـســبب
لـلبعض والـريبـة فيـخشاه ويـبتـعد عنه
يـــجـــوب لــيـالً الــطـــرق واالزقـــة حــامال
زعجـة وحينما طلب منه فتح حقيبته ا
احلــقــيــبــة دهش احلــاضــرون عــنــدمــا
شــــاهــــدوا مــــجـــمــــوعــــة من احلــــصى

واجلمارة تملئها .
ومن الـوجـوه الـوسيـمـة االبـوية •
احلـنونـة التي تـألـقت وجوديـتهـا معـنا
صـوتــا وصـورة ونــكـتــة فـنـان الــشـعب
الكـوميـدي الشـعبي خـليل الـرفاعي ابو
فـــارس وبــصــيــحــة صـــديــقه اســتــاذي
احملـبـوب ايـام الـتـلـمـذة االبـتـدائـيـة في
مديـنة طـويريج نـهاية اخلـمسـينات من
ــاضي مــحــمــد جــواد امــوري الــقــرن ا
وهــمـا يـتــشـدقــان بـصـوتــهـمــا الـرخـيم
(يـاحلـو يااسـمرو غـنى لك السـمر).. ثم
يـنـفرد امـوري بـصـوته احلزين نـغـمات
عــوده اجلــمــيل كي يــنــطــلق بــرائــعــته

الفراتية:
عد وانة عد ونشوف ياهو اكثر اهموم 
من عمري سبع سن وكليبي ملجوم
وال نـعـرف سـر هذه االغـنـيـة اهي لـوعة
الـعـشق ام لوعـة احلـياة . هـذا االسـتاذ
ـــلـــحن كـــان يـــشــرف عـــلى فـــرقـــتـــنــا ا
االنـشــاديـة فـي مـدرســتـنــا عـام -1958
 . 1961وكــنــا مـــحط اعــتــزازه جلــودة

اصواتنا وحفظنا اللحن واالناشيد ..
وهـذا احلـديث يـذكـرني بـالـرائع •
الــفـــنـــان صــبـــاح الــســـهل وحـــضــوره
ـتـعـنا تـذبـذب المـسيـاتـنـا ومـا كان  ا
بــصــوته اجلــنـوني الــدافئ وادبه اجلم
وفي كــثـيــر من االحــيـان كــان يــأخـذني
بسيارته الى عملي صباحاً وهو يدندن
حلــنـا جــديــدا قــد اعــطي له بالي وداع
ـعـية كـانت تـكـمن لـقـاءاتـنـا الـثالثـيـة 

الكي  صديق العمر االعالمي كامل ا
فـي احــد االيـــام كــان حـــديــثـــنــا •
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ـقبل حتـت شعـار السـينـما في خـدمة ـغرب  14 فـيلـما في دورته الـثامـنة الـتي تـنطـلق الشـهر ا ـتـوسطي لـلسـينـمـا والهـجرة في ا هـرجان ا يعـرض ا
نظمة للمهرجان في بـيان إن الدورة اجلديدة ستشهد (مشاركة  14 فيلما من دول الشعوب. وقالت جمعيـة التضامن للتنمية والهجـرة وهي اجلهة ا
انـيا هـجر كـأ ـغرب واجلـزائر ومـصر ولـبنـان وتركـيـا وفرنـسا وإيـطالـيا بـاإلضافـة إلى أفالم مخـرجـ مهـاجرين مـقيـم بـدول ا تـوسط كا الـبحـر ا
سـابقة الرسمـية لألفالم الطويـلة وثمانـية أفالم قصيرة لـلمشاركـة في مسابقة األفالم وهولندا). وأضـاف البيان ( انتـقاء ستة أفالم مـنها للمـشاركة في ا
ـدينـة وجـدة في شمـال شرق قـبل  ـهرجـان للـمـدة من الثـاني إلى اخلـامس من تـشرين الـثـاني ا هـرجـان). يقـام ا الـقصـيرة الـتي  إدراجـها ألول مـرة بـا

غرب. ا
كيـاج واخلدع السـينمـائية ـة) إضافـة إلى ورش عمل في مجـاالت ا ويشـمل البرنـامج تنظـيم ندوة فـكرية بـعنوان (الـهجرة وحتـديات االندمـاج في ظل العو

نتج اإلسباني بسيرا أورتيز ميجل. غرب واخملرج وا هرجان هذا العام الكاتب مراد الريفي واإلعالمي بلعيد أبو يوسف من ا وكتابة السيناريو.ويكرم ا

رسالة الرباط
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تظاهرين  بيروت تموج با

دينة أن كن لسكان ا الثقافية? وكيف 
ساحـات وأن يدافعوا يستـعيدوا تـلك ا
عن مـــــبــــان وأمــــاكن بـــــاتت جــــزءا من
الك ذاكرتهم وحياتهم اجلماعية? وهل 
العقـار أن يحدد كيـفية استـخدام عقاره
عـزل عن بـيـئـته وتاريخ تـلك الـبـيـئة
ــبــانـي عــلــيه مــتى فــيـــهــدم ويــشــيــد ا

يشاء?).

ور ”فـكـرتـنا من تـاريـخـها.“ويـشـرح 
ــعــالم هــذا احلــفـل أن نــعــطي بــعض ا
ـديــنــة هـويــة جــديـدة األســاســيـة فـي ا
تتماهى مع الثورة أو االنتفاضة هوية
شـعـبـيـة لـيـتـحـول الـتـيـاتـرو إلى مـركـز
.( واطن ثقافي مجاني مـتاح جلميع ا
ــديــنــة في ظل وتــســاءل  (مــا قــيــمــة ا
تــغـيـيب إرثــهـا الـثــقـافي ومـســاحـاتـهـا

سامي السراج

حفل موسيقي في بيروت
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بيـنمـا تموج شـوارع بيروت بـعشرات
ــتــظــاهــرين لــلــمــطــالــبــة اآلالف من ا
بـتغـيـيرات سـياسـية واجـتمـاعيـة كان
مئات اللبـناني يقفـون أمام التياترو
ــوســيـقى الــكــبــيـر يــســتــمــتـعــون بــا
ويـحـلــقـون بـأمـانـيــهم عـالـيـا من أجل
إعــادة احلـــيــاة إلـى الــصـــرح الـــفــني
ــبــنى ـغــلـق مــنــذ سـنــوات.وأمــام ا ا
ــيـر بـشـيـر بـوسط الـقـائم في شـارع ا

بيـروت ب الـلعـازارية وسـاحة رياض
الـصلح جـلست عـازفتـا التـشيـلو جنى
سمـعان ونايـري غازاريان فـوق مسرح
خــشـبـي صـغــيــر تـشــكل من صــنـاديق
الفاكهة واخلضـراوات الفارغة تعزفان
اني كـاسبار مـقطوعـات كالسيـكيـة لأل
كــومـــيــر والــنــمــســاوي فــرانــز بــيــتــر
شــوبــرت.وبـــدأت الــعــازفـــتــان احلــفل
ـوســيــقــيـة ــقـدمــة (أوبــرا عــايــدا) ا
”كرسـالة نـريـد تأكـيـدها أن لـبـنان بـلد

تـأتي ادوات االسـتـفـهـام التـي هي جزء
من اساليب الطلب اللغوية على هيئتي
اسـمـاء او حـروف لـها دالالتـهـا الـذاتـية
كـانـية مـعاً فـيـها اكـثر من الـزمـانيـة وا
مـخـرج ومـسـرى لـولـوج اجـابـة احلـدث
ـعـرفـية واالفـصـاح وبـالـتـالي الـفائـدة ا
ا هية التوثيقـية للتفاصـيل والسردية 
كاني وشخوصها.. احلدث الزماني وا
ـــفــهــوم الـــتــعـــلــيــلي من هــذا ا •
ـنـطـقـي اسـتـبـ مالمح فــتـرة زمـنـيـة ا
ة عشتها قرابة ربع قرن من حياتي حا
حـيـنــمـا جـمـعـتـنـي الـصـدفـة ان نـسـكن
ثقف واالدباء والفنان في عددا من ا
حي اعالم الــدورة جــنــوب الــعــاصــمــة
بـــغـــداد فـي ظل اجـــواء اجـــتـــمـــاعـــيـــة
وعالقـات جـيدة غـنـية بـالـوفاء واحملـبة
... جـــــلـــــســــات ســـــمـــــر وامــــســـــيــــات
واستذكارات تـاريخية لـلحياة وروادها
.. جنــوم تألألت مــحــيــاهــا في نــاظـري
مـلــتـقـطـيــهـا سـمـعــاً وبـصـراً وقـراءة ..
حتلـوا مجـالسـتهم خـطوا حـياتهم حب

اخلير للجميع .. 
عـبـر هذه االحـتـسابـات الـزمنـية •
ـشــاهـدات اخـتـزنت لـتـلك الــلـقـاءات وا

ذاكرتي الـشيء الكثـير من مـا حفلت به
من مـــواقف وســيــر واحــداث جــمــيــلــة
أثـرتُ اليـوم طـرحهـا جلـيل اليـوم الذي
قـد غـاب عنه الـشيء الـكثـيـر من معـرفة
اضي وتالشيه وغـربته وهذه حـقيقة ا
ـعـرفــة تـتــجـسـد في ــة وقـاصــرة ا مـؤ
الـندوات والـلـقاءات وحـتى التـعـليـقات
تـابعات عبـر العروض الـتلفـزيونية وا
وروث واالذاعيـة الـتي غابت عن هـذا ا

اخلالد.
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في هـذا احلي اجلـمـيل بـاطاللـة •
هـنـدسـية وديـكـورات بـيـوته واحلدائق
احملـيـطـة وشـوارعه الـفـرعـيـة والـعـامة
الــفــسـيــحـة قــد ازداته بــهــاءاً وتـمــيـزاً
ــا اصـبـح مــحط اعــجـاب مــعــمــاريــا 
الــــــزائــــــريـن .. عالقــــــات ود وتــــــزواج
واحـترام لم تـعرف شـيئـاً من الطـائفـية
والـعنـصـرية حـتى حـصل ما حـصل ما
بـعـد سـنـوات من الــتـمـزق االجـتـمـاعي
والـعائـلي والـفتـنة والـتـهجـير والـدمار
الــتي اكــلت االخــضــر والــيــابس وراح
ضــحـــيــتــهــا عــشــرات االبــريــاء من كل
تـناحرة على ال شيء .. حب االطراف ا

يــنـصب عــلى الـطــبـيــعـة االجــتـمــاعـيـة
جلـنوب الـعراق وخـاصـة ما حـظيت به
مــديــنـة الــنــاصـريــة وريــفـهــا اجلــمـيل
بـبــزوغ عـشــرات الـفـنــانـ والــشـعـراء
ــمـــثــلـــ والــصـــحــفـــيــ واالدبــاء وا
اســـهـــمــوا فـي دعم وارتـــقــاء احلـــركــة
الــفــنـيــة في الــعــراق وكــان لــولب هـذا
احملــور وتــفـــاصــيـــله الــفـــنــان وجــدي
الــــعـــانـي كـــونـه عـــاش ردحــــاً من زمن
ـعـيـة والـده ــديـنـة  شـبـابه في هـذه ا
ـــتــصــرفــيــة ائــنــذاك ضــابط شــرطــة ا
(احملـافـظــة حـالـيـاً) فـهــو الـعـارفـة بـكل
شــاردة وواردة ويـتـعـجـب حلب اهـلـهـا
وعاداتهم وله ذكريات جميلة هنالك ..
مـرة حـدثت صـدفـة زادتـني ثـقـة •
بنـفسي وانا احتـدث مع الفـنان الكـبير
خـــلــيل شـــوقي حـــول مــســـألــة فـــنــيــة
مـتـنـاقضـة شـغلـت بالي اريـد االفـصاح
سلسل عنها تكررت اكـثر من مرة في ا
ـديـنـة خـاصة اخلـالـد الـذئـب وعـيـون ا
ـلبـس و االكسـسـوارات حتديـدها في ا
كـــان فــــيه شـيء في وقـــتــــهــــا من دقـــة
الحظة قال انا اشكرك . ما دمت دائم ا
الحـــظــة . هــذه عالمــات احلــضــور وا
ورديـة ستـكون في مـسـتقـبلك االعالمي
كـان هــذا الـفـنـان الــكـبـيـر يــحل ضـيـفـاً
ـــا عــزيـــزا عـــلى ابـــنـــاء مــنـــاطق كـــر
ــهــديـــات في مــنـــاســبـــاتــهم االفــراح ا
واالتراح بزيه الـعربي االصيل الـكوفية
والـعقال والـعبـاءة وبصـحبـة مجـموعة

من االصدقاء .
وفي مـــــرة قــــرأ لـي الــــشـــــاعــــر •
الصديق مـحفوظ داود البـصري ابيات
ــنــشــودة مـن احــدى قــصــائــده غــيــر ا
والــتي لم اعـرف مـصـيـرهـا بـعـد وفـاته

يبدأها ..
 قصائد قصائد قصائد

                مصائب مصائب مصائب 
سير ذاتية – •

ال يسـتطيع احـد ان يجد الـفنان •
وجـــدي الــعــانـي انــفــراديـــا دون تــألق
زوجـته الـفـنـانـة هـنـاء عـبـدالـقـادر مـعه
نطقة . دائماً في التبضع في اسواق ا
الــفــنــان كــر عــواد لم يــكن له •
خلفـة طيلة حـياته اال انه تميـز بالوفاء

لزوجته دون غيرها .
الفنـان زهير عبـاس توفي فجأة •
ـسك سـلم بــالـسـكـتــة الـقـلــبـيـة وهــو 
الطائرة لتـأدية احلج لبيت الله احلرام

في مطار بغداد الدولي .
توفي الفنـان سامي السراج في •
االردن بـعـد مـعـانـاته من مـرض عـضال

في احد مستشفيات العاصمة عمان .
ـاكـيــيـر عـلي الـعـادلي الـفـنـان ا •
قرر ختام حـياته ان يقيم مع زوجته ام
فـراس الــيـابـانـيــة وبـنـاته فـي الـيـابـان

وكان له ما اراد .
من مـداعـبــات الـفـنــان الـدكـتـور •
طــالب عـــبــداحلــسـن فــرحــان تـــعــمــده

الـغيـاب عن احلـضور وقـلـة مشـاهدته اال
انه فـاجـئــنـا بـعـد فـتــرة زمـنـيـة حـصـوله
بـتـمـيـز شــهـادة الـدكـتـوراه وهـو اخملـرج
ـتخـصص بـالبـرامج واالعـمال الـدينـية ا
في الــتــلــفــزيــون واالذاعــة وهــو اول من

اوجد االعالم الديني ...
جنــوم اعالمــيـة هـي االخـرى كــنـا •
نــعــاتب قـــلــة حــضــورهم الـــعــزيــز عــلى
اجلـــــمــــــيع فــــــهم الــــــصـــــحــــــفي الـالمع
ـصـورين عـبـدالـرسـول عـبـد احلـسـ وا
الــبــارعـ مــنــذر جـمــيل وقــاسم عــبـاس
ذيـع الدكتـور خيري صـالح ومقداد وا
مراد وغازي فيصل وعامر رشيد ونضال
سالم ويوسف سلمـان واخرين من سكنة
ــــنــــاســــبــــات هــــذا احلي االعـالمي اال 
االفراح واالتـراح .. ما زالت بـذور احملبة

والوفاء والدموع تنهمر ح اللقاء ...
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زهو بـحفر ما زال ذاك الـصباح الـباكـر ا
اسس بــيــوتــنــا اجلـديــدة في هــذا احلي
مـقـرونــا بـقـفـشـات فـنــانـنـا فـوزي مـهـدي
ـبــدعــة (بـاســمـة تــنــهـال عــلى االدبــيــة ا
الشوك ام قـصيد ) وهي تقـود سيارتها "
الـفوكـس واكن " ونحن الـثالثـة متـجـه
صـوب الـدورة فـلـقـد شهـدت هـذه الـعـربة
ـضـحكـة مـنـها ـنـاقب ا منـا الـكـثـير من ا
وضـع الــســـبع عـــيــون والـــســبـح وقــطع
الـــقــمـــاش االخــضـــر واحلــرز واالدعـــيــة
الواقية للـسحر والع مقـابل تبجحاتام
قــصــيــد بــأن ( ركــتـــهــا ) مــحــروســة من
الـسـحـر واحلـسـد وهي تـضـحك قـائـلـة (
تـرة الـدنيـا ماتـسـو بدون هـذه العـنـتكـية
ـا تـعـجـبـكم ) وحـيـنـمـا وصـلـنـا مـواقع ا
الــعــمل اطل عــلـيــنــا شـرطـي من تـنــفــيـذ
الــبـيـاع وهــو لـدائــرة الـتــنـفـيــذ السـتالم
بـدالت ايجـار اراضيـهم طـيلـة استـثمـاها
قيمة عليها .. من قبل الشركة االجنبية ا
بلغ اخللة وحاجات كثيرة وقد سد هذا ا

الجناز البناء ...
- كـنـا في بـعد شـاسع عن االدب االوربي
ــــتــــرجم االســــبــــاني الــــقــــديـــر ولـــكـن ا
عبـداجلبـار احلكـيم ينفـرد لنـا ب احل
واالخـر بـحـلـة قشـيـبـة مـن تـرجـمة االدب
االســبــاني وخــاصـة فـي مـجــال الــقــصـة
ا قرب لنا سرحية واالدب الشـعبي  وا
هـذا الـنـوع من االدب بـنــوعـيـة الـشـعـري

والنثري وحببه الينا .
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- تــرى اين هم ابــنــاء الـفــرقــة الـقــومــيـة
ـسرح ـسرح و 41تمـوز وا لـلسـيـنمـا وا
احلــديث واحلــر والـطــلــيــعـة والــعــمـالي
والـرافـديـن والزبـانـيـة مع بـقـيـة زمالئـهم
فــــنــــانـــــوا احملــــافــــظــــات الـالئي تألألت
جنـومـيـتـهم مـنـذ االربـعـيـنـات من الـقـرن
اضي رغم قلة وفقر مسارحنا ووسائل ا
ـشـاهـدة .. لـكن هـذا الـرعيل االتـصـال وا
ؤمن بـرسـالـته الفـنـية الـرائع الـصـادق ا
قـد حقـق النـجاح مـحلـيـا وعربـيا ودولـيا
نـــال الـــكــثـــيـــر من االوســـمـــة وااللـــقــاب

والتكر .. احقاً نـغفل النخلة واجليران
والــدبــخــانــة وايــدك بـــالــدهن والــعــربــة

واحلصان وورد جوري وبيت الط .
تميـز فنياً وسلـسلة طويـلة من االنتـاج ا
تـألــيــفــا واخــراجــاً وتــمــثــيالً شــخـوص
تـكتنـزهم ذاكرتـنا مـحبـة واحتـراماً حتى
ـسرحيات تعرض على غدت العديد من ا
ـسرح اجلاد مدى الـسنة .. كـنا نـشاهد ا
ــســرح الــتــجـاري (الــشــعــبي) وكــانـا وا
رافـــدان مــعــاً يــغــذيـــان االعالم بــالــشيء
ـواقـف واحلـلـول لــلـمــشـاكل اجلـمــيل وا
ــتــابــعــ االجــتــمــاعــيــة .. كـــنت احــد ا
ــــشــــاهـــــدة عــــروضــــهـــــا اضــــافــــة الى
ـتنـوعـة في الرسم ـهـرجانـات الـفـنيـة ا ا
والـنـحت والــنـدوات الـثـقــافـيـة واالدبـيـة
ــعــارض وقـــد حــمــلت قــيـــمــاً مــاديــة وا
ومـعـنـويـة وتـرســخت في عـقـول وقـلـوب
الــنـاس .. تـرى امالً مــتـفـائالً ان يـؤسس
ـسـيـرة الـتـراثـية مـتـحـفـاً وطـنـيـاً لـتـلك ا
خملــتــلف الــفــنــون االعـالمــيــة ورمــوزهـا
وروادهـا الـذين وهـبـوا حـياتـهم من اجل

اعالء الفن العراقي اجلميل ..
ومن اجلدير باالشـارة ان استذكر •
ـدرسي الـذي كـنا سـرح ا دور واهـمـيـة ا
نـعـيش اجـواءه ابـان اخلــمـسـيـنـات ومـا
تـالهـــا من تالشى وذهـب ادراج الـــريــاح
اليـوم .. ففي كل مـدرسة مسـرح ومشرف
فـنـي مـتـخــصص هـنــالك جـدولـة زمــنـيـة
درسـية الفنية والرياضية للمهرجانات ا
والـثقـافيـة وما احـوجنـا ان نعـير وتـعيد
هذه الرعاية التـربوية واالنطالق بها من
جـديــد كـانت هـذه مــبـعث احــدى فـصـول

احاديثنا في تل االمسيات اجلميلة ..
اليدوم اال وجه اخلـالق الـكر ... •
بـعـد هـذا الـكم من سنـوات احلـيـاة يـأخذ
اجلـفاف بـالزحف نـحو شـاطئـها وتـدلهم
ظــلــمـة االفــتــراق يـوعــزهــا الـبــعض الى
احلـسد واخـر الى القـدر.. الـنتـيجـة التي
خـرجت بـهــا مـؤخـرا وانـا اتــفـحص تـلك
بيوتات هذا احلي احلـزينة على رموزها
وقـد وطئت اكـثـريتـها الـغـربة .. حـسرات
وحـــســــرات .. تــــصــــاعـــدت فـي صـــدري
مـبـعـثـهـا الــشـوق واحلـنـ لـتـلك االطـلـة
واالصــوات الـغــالـيــة لم تـبــقى مـنــهـا اال
الــنــزر الــقــلــيل وصــوت حــســ نــعــمــة
يـشـجـيني مـردداً غـريـبة الـروح .. غـريـبة

الروح ..
اطـال الـله عـمـر من يـعـيـش الـيوم •
بـ ثـنــايـا احلــيـاة وشـفي مـن رقـد عـلى
وت البـطئ ورحمته الـواسعة لم سريـر ا
تـوســدتـهم عــتـمـة الــقـبــور .. قـدمـوا جل
حــيـاتــهم كـرمــا وشـهــامـة وارتــقـاء جملـد
وطـنـهم وامتـهم وانـسـانيـتـهم ... البد ان
يــكـون هـنــالك مـتــحف حـافـل لـرمـزيــتـهم

ومزار تعريفي لالجيال بهم ... 
بالدي وان شحت عليَّ عزيزة

حـقاً انـها سـرديات فـنيـة في عالم •
العـتـمـة افـلت جنـوميـتـهـا .. ولـكن يـبقى

االمل مفتوح..

فرقة موسيقية تعزف امام تياترو بيروت

وجدي العانيزهير عباس

سرح جنوم على خشبة ا

معروفة للشـاعر جورج شحادة بعنوان
(لـوعة حب) وذلك في الـذكـرى العـاشرة
لـوفـاة شــحـادة وحـضـرهــا سـيـاسـيـون
ودبـــلـــومــاســـيــون وفـــنـــانــون.ويـــؤكــد
ـــعــمــاري رهــيف ــؤرخ ا ــهــنــدس وا ا
فـياض أن ”الـتـيـاتـرو الـكـبـيـر مـصـنف
مــبــنـى تــراثي وفق وثــائق ســولــيــديــر
وكــتــاب ’انــبــعـــاث بــيــروت ‘لـــلــكــاتب
.“وأضـاف ”اســتــعـادة أغـنــوس كـيـفـ
الــتــيــاتــرو قــصــة رأي عــام والــشــعب
وحـده قــادر عــلى إعـادته إلـى وظـيــفـته
احلـقـيـقـيـة كـواحـد من أهـم دور األوبرا
في الــعــالم.“ويــســتــرجع مــحــمــد (75
عـامـا) الـذي حــضـر احلـفل أمس األحـد
كـان قائال أمـام التـيـاترو ذكـرياتـه مع ا
(كـان الـتيـاتـرو في شبـابـنا مـنـارة وهو
ـثل جلــيــلــنــا ذاكـرة بــيــروت مــا قـبل
احلـرب ورومـانـسـيــتـهـا والـيـوم أتـيت
ألستعيد مدينتي من خالل هذا احلفل).
ــور الـــذي قــدم وقـــال احملــامي كـــر 
احلفل وسـاهم في تنـظيـمه ضمن فريق
ـفـكـرة الـقـانـونـيـة) (الـهـدف من عـمل (ا
سـاحات هـذه الـفعـالـية إعـادة مفـهـوم ا
الــعـــامــة والـــثــقـــافــيــة عـــلى خـــريــطــة
النـقـاشـات الـعـامـة ودورهـا في تـطـوير

دن وإحيائها). ا
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 وأضـــاف (في اخملــطـط الــذي رســـمــته
ـالـكـة لـلـتـيـاتـرو بـأن يـصـبح الـشـركـة ا
فـندقـا لـيـذوب بالـهـويـة النـيـولـيبـرالـية
لـلــعــمـران الــذي شــهــدته بـيــروت بــعـد
احلــرب تــتــفــكـك هــويــة هــذا الــصــرح
ـــصـــنـف تـــراثـــيــــا ويـــتـــهـــاوى دوره ا
األســاسي بـأن يــكـون جــامـعــا ومـكــانـا
لــلــقــاء واحلــوار الــثــقــافي وهــو مـا ال
يــــــشـــــبـه طــــــبـــــيــــــعــــــة بــــــيـــــروت وال

إلى صـالـة سـيـنمـا حـتـى انـدالع احلرب
األهــلـــيـــة عــام  1975وأصـــبح ســـاحــة
لــــلــــمـــقــــاتــــلـــ بــــدال مـن الـــفــــنــــانـــ
.وبـعـد انــتـهـاء احلـرب كـانت ـثـقــفـ وا
هـــنـــاك مـــحـــاوالت لـــتـــرمــيـــمـه وإعــادة
افـتتـاحه أمـام اجلمـهور بـإشراف وزارة
ــبــادرة من وزيــر الــثــقــافـة الــثــقـافــة 
الــســابق غــسـان سـالمـة وفــنــانــ مـثل
ــســـرحــيـــة نــضــال األشـــقــر واخملــرج ا
الــــراحل نـــبـــيـل األظن لـــكن احملـــاوالت
ـلــوكـا لــشـركـة بــاءت بـالــفـشل لــكـونه 

خاصة. 
  وفي  2011أعـلــنت شــركـة ســولـيــديـر
ـشـغـلـة لــوسط بـيـروت أنـهـا ـالـكــة وا ا
ـبنى إلى ”بوتـيك اوتيل تـريد حتـويل ا
لـكــنه بــقي عــلى حــاله مـهــمال مــتــروكـا
لـلـزمن ومـسـيجـا مع الفـتـات حـوله كتب
ـنــوع الـدخـول إلى أن دخـله عـلــيـهـا ”
ـتـظــاهـرون في لـبـنــان قـبل أسـبـوعـ ا
مــعـتــبـريـن أنه مـبــنى تــراثي ويـجب أن
ـــفــــتح لــــلـــشـــعـب.ومـــا تــــزال أجـــيـــال يُ
الثالثـينـات واألربعيـنات تتـذكر صوالت
عمالـقة الغنـاء والتمثـيل داخل التياترو
أمـثـال أم كـلـثـوم ومـحـمـد عـبـد الـوهـاب
وصباح وكذلك أمـسيات شعـرية لبشارة
ــــــــلـــــــــقب ”بـــــــــاألخــــــــطل اخلـــــــــوري ا
الـصـغـير.“صـمت الـتـيـاتـرو لـم يُـخـترق
سـوى مــرتـ بــعـد احلــرب األولى عـام
ــــســــرحي  1997حــــ قــــدم اخملــــرج ا
الـفــرنـسي جـيـل زافـيل عـرضــا بـعـنـوان
(حتـية إلى التـياتـرو الكبـير) بـاالشتراك
ـثـلــ لـبـنـانـيـ مـحـاوال حتـفـيـز مع 
اجلـمهـور اللـبنانـي على اسـتعادة دوره
الـثقـافي. أمـا الثـانيـة فكـانت عام 1999
ـســرحي الـفــرنـسي حـ قــدم اخملــرج ا
الــلـبــنـاني نـبــيل األظن مــسـرحـيــة غـيـر

الثـقافة وال بـد أن يكـون لديه دار أوبرا
رسمـيـة جـامعـة لـكل الـلبـنـانـي “كـما
قـــــــــــالـت نــــــــــايــــــــــري غــــــــــازاريــــــــــان
لــرويــتــرز.وأضـافت ”لم أكن أعـرف أن
في لـبـنان صـرحـا مسـرحيـا مـهمـا مثل
الـتـيـاتـرو الــكـبـيـر لـقـد عـزفت في دور
أوبــرا ومـســارح مــهـمــة آخـرهــا أوبـرا
أرمــيـنــيـا لـكــنـني لـم أتـخـيـل يـومـا أن
أعزف في الشارع مجـانا أمام التياترو
الـكـبـيـر في بـيـروت ويـشـاهدنـي مـئات
احملـــــتــــجـــــ ويـــــصــــفـــــقـــــون لي من
قـلـبـهم.“احلـفل الـذي نـظـمـته جـمـعـيـة
فكرة القانونية) غير احلكومية أعاد (ا
طــرح أسـئــلـة عــالـقــة دون إجـابــة مـنـذ
سنوات عن التياترو الكبير الذي أغُلق
مع بـدايــة احلـرب األهـلــيـة عـام 1975
ـسـاحـات الـعـامـة الـثـقـافـية ومـفـهـوم ا
اجملـانـية الـتي بـاتت شبه مـعـدومة في
لـــبــنـــان خالل الـــســـنـــوات الــقـــلـــيـــلــة
ـاضيـة.يعـود تاريخ الـتيـاترو الـكبـير ا
إلى أواخــر الـــعــشـــريــنــات مـن الــقــرن
ـكــان من مـجـرد ـاضي حـ حتــول ا ا
مـســتـودع لـلــزوارق إلى مـسـرح كــبـيـر
ـبـادرة فـرديـة من جـاك ثابـت وصمم
ــهـــنــدس يـــوسف بك ــبـــنى آنـــذاك ا ا
ـعـمـاريـ أفـتـيـمـوس أحـد أهم كـبـار ا

مطلع القرن العشرين.
ـــســـرح بــشـــكل صـــمـم أفــتـــيـــمـــوس ا
كالسـيـكي خلـدمة عـروض فـرق األوبرا
الــتي كــانت تــأتـي من أوروبــا وتــمــيـز
بـــبــهـــو فــســـيح يــتـــفــرع مـــنه درجــان
عــريــضـــان يــؤديــان إلى مـــقــصــوراته
ــمـثـلــ الـفـســيـحـة الـفـخــمـة وغـرف ا

وبدأت العروض في 1929.
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وبـحـلـول عام  1950حتـول من مـسرح


