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مهرجان

 LAUتطلق الدورة الثالثة من  :Nextتواصــل وتجريب و ...ابتكار
ّ
يشكل مهرجان
«نكست» الذي
ّ
يقدمه قسم
جامعة
اإلعالم في ّ ً
الـ  ،LAUمنصة
وواحة للتفاعل بين
الطالب والفنانين
ّ
المكرسين اآلتين
من مشارب
ّ
متنوعة .يشمل
الحدث مجاالت
عدة من فنون
التواصل والفنون
ّ
مشجعًا
التجريبية،
ّ
حس االبتكار .الدورة
الثالثة ّ
توجه تحية
إلى «سيدة اللمسرح
اللبناني» ،وتحتضن
عروضًا مسرحية
وموسيقية
وسينمائية ،إلى
جانب ورشات
ومحاضرات مختلفة
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع «مـ ـ ـ ـ ـ ــعھد الـ ـع ــرب ــي
للمرأة» و«رابـطــة ّ
خريجي الجامعة
ّ
األميركية» ،انطلقت أمس
اللبنانية ـ
ف ــي  LAUفـعــالـيــات ال ـ ــدورة الـثــالـثــة
مــن مـهــرجــان «نـكـســت» ال ــذي ّ
يقدمه
قـســم اإلعـ ــام فــي الـجــامـعــة ،عـلــى أن
ُيختتم في  22آذار (مــارس) الحالي.
يـشـمــل االح ـت ـفــال ال ـس ـنــوي مـجــاالت
فنية ّ
عدة ،من بينها فنون التواصل
وتلك التجريبية املبتكرة .وبحسب
الـقــائـمــن عـلـيــه ،يـبـنــي ال ـح ــدث على
تــاريــخ «المھرجان الــدولــي للمسرح
ّ
الـجــامـعــي» ال ــذي تنظمه «الجامعة
ُ
ّ
األميركية» ويكمل «إرثه»،
اللبنانية ـ
ّ
وھو م ـن ـف ــذ «إب ـ ــداع ـ ــي ك ــون ــه ي ـق ــدم
ّ
ال ـفــرص ل ـل ـطــاب للعمل مــع فنانني
ّ
متمرسني».
االنـطــاقــة الــرسـمـيــة سـتـكــون الـيــوم
الـثــاثــاء حيث سيتم تكريم «سـ ّـيــدة
املسرح اللبناني» نضال األشقر من
خ ــال ع ــرض فـيـلــم «ورش ـ ــة وخـمــس
ح ـك ــاي ــات م ــع ن ـض ــال األشـ ـق ــر» (س:
 ،)19:00مــن إخ ــراج ســابــن الشمعة
وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع األشـ ـ ـق ـ ــر ن ـف ـس ـهــا
واملـ ـخ ــرج ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة واألسـ ـ ـت ـ ــاذة
املحاضرة في الجامعة لينا أبيض.
إل ـ ــى ج ــان ــب ه ـ ــذا الـ ـش ــري ــط الـ ـ ــذي ال
ّ
تتعدى ّ
ّ
مدته العشرين دقيقة ،يتخلل
الـ ـتـ ـك ــري ــم كـ ــذلـ ــك ع ـ ـ ــرض م ـس ــرح ـي ــة
«ت ــول ـي ـف ــة ن ـ ـضـ ــال» (إخ ـ ـ ـ ــراج ع ــوض
عـ ـ ــوض واألك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي عـ ـم ــر س ـل ـيــم)
َ
بمشاركة املمثلت ْي برناديت حديب
ون ــدى أب ــو ف ــرح ــات .املـحـطــة التالية
ب ـع ــد ال ـت ـك ــري ــم ه ــي ع ـم ــل مــوسـيـقــي
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل اس ـ ـ ـ ــم «ت ـ ـح ـ ـ ّـي ـ ــة لـ ــأخـ ــويـ ــن
رح ـبــانــي» مــع جــوزيــف خليفة (س:
.)20:30

ّ
على الرغم من أنها اعتادت األمر في
ّ
لبنان وخــارجــه منذ سـنــوات ،إال أن
بطلة مسرحية «إض ــراب الحرامية»
( )1971ال تــزال تفرح بالتكريمات،
ال ّ
سيما إذا أتت ّبمبادرة من صروح
أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة« .كـ ـ ــأنـ ـ ــه ق ـ ـيـ ــاس لـ ـ ــردود
ّ
أفـ ـع ــال ال ـج ـم ـه ــور وت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أن
مسيرتي املهنية الطويلة ّ
مقدرة من
ّ
ِق ـبــل ال ـن ــاس .ال يمكننا أن نـنـكــر أن
حياتي الفنية غريبة وليست عادية
إط ــاق ــا» ،ت ـقــول «ال ـس ــت ن ـض ــال» في
حــديــث أجــرتــه مـعـهــا «األخـ ـب ــار» في
إح ــدى الـلـيــالــي ال ـب ــاردة فــي منزلها
ً
ف ــي كـلـيـمـنـصــو .ه ــذا م ــا ح ــدث مـثــا
ق ـب ــل أقـ ـ ــل مـ ــن ع ــام ــن حـ ــن اح ـت ـفــت
ّ
بها «الـجــامـعــة األنـطــونـيــة» ووزع ــت
الـنـسـخــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة م ــن كـتــاب
«اسـ ـ ــم عـ ـل ــم» ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ن ـض ــال
األشـ ـق ــر ...حـكــايــة ن ـض ــال» .ال بــد من
تثمني مثل هــذه األح ــداث فــي بلد ال
ً
ّ
يتذكر كباره عــادة إال بعد رحيلهم.
ت ـب ــدو ن ـض ــال األشـ ـق ــر س ـع ـيــدة ج ـدًا
بخطوة ّ ،LAUإذ تؤكد في حديثها
مع «األخـبــار» أنها «استمعت كثيرًا
بـ ـلـ ـق ــاء الـ ـ ـط ـ ــاب وال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـع ـه ــم…
ّ
دربـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وال ـ ـص ـ ـبـ ــايـ ــا ع ـلــى
ال ـت ـم ـث ـي ــل واالسـ ـ ـت ـ ــرخ ـ ــاء والـ ـص ــوت
واألداء ،كما ترجمت لهم مختارات
م ــن أرش ـي ــف شـكـسـبـيــر وس ـع ــد الـلــه
ونوس ،وأخبرتهم عن حياتي وملاذا
أ ّص ـب ـحــت امـ ـ ــرأة مـ ـس ــرح» .وتـضـيــف
أنها في ّكل ّ
فيها تجربة
مرة تخوض
ّ
ّ
«يتعي
مشابهة ،تقول لنفسها إنــه
ع ـلـ ّـي إن ـشــاء مـحـتــرف تـمـثـيـلــي ،لكن
ّ
لــأســف الــوقــت ال يسعفني ،وفــكــرت
إلـ ـ ــى أي مـ ـ ــدى يـ ـحـ ـت ــاج لـ ـن ــا (ن ـح ــن
املمثلني واملخرجني) الشباب بهدف
ال ـع ـم ــل ك ـم ــا ي ـج ــب ووفـ ـ ــق األصـ ـ ــول،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن امل ـ ـ ـسـ ـ ــرح يـ ـفـ ـي ــد فــي
مجاالت مختلفة».
ب ـعــد ت ـكــريــم ن ـض ــال األشـ ـق ــر ،ينتقل
«ن ـك ـســت» غـ ـدًا األربـ ـع ــاء ملـســابـقــة ال ـ
 50ساعة املخصصة لألفالم (بإدارة
املخرجة املسرحية واألكاديمية عليه
ال ـخ ــال ــدي) ،يليها فــي ال ـيــوم الـتــالــي
عــرض  The Rite of Springالراقص
ّ
(س ،)20:00 :ال ــذي تــولــت األس ـتــاذة
ف ــي  LAUص ـبــا ع ـلــي إدارتـ ـ ــه فـنـيــا،

ف ـي ـمــا أل ـق ـي ــت م ـه ـ ّـمــة ال ـكــوري ـغــراف ـيــا
على ســارة فاضل وكريستال فــرح)،
باإلضافة إلى خماسية جاز ّ
يؤديھا
رافي ماندليان (س.)21:00 :
أما الختام يوم الجمعة ،فسيكون مع
تكريم األسـتــاذة فــي قسم الــدراســات
الـ ـجـ ـن ــدري ــة فـ ــي «ج ــامـ ـع ــة رات ـ ـغـ ــرز»
األم ـيــركـ ّـيــة مــايــا مـكــداشــي ومنحها
جائزة ّ
رواد فنون التواصل ّ
لخريجي
ّ
قـســم اإلعـ ــام (س .)18:15 :عـلـمــا أن
مكداشي ّ
تقدم محاضرة يوم  20آذار
(س )14:00 :تتمحور حــول التمييز
الجندري في لبنان من خالل دراسة
حــاالت مـ ّـرت على القضاء اللبناني.
فــي الختام أيـضــا ،تـقـ ّـدم شــادن فقيه
ع ــرض «س ـتــانــد آب كــوم ـيــدي» (س:
 ،)18:30تتبعها مسرحية «شخطة
شـخـطــن» (لـبــاتــريـسـيــا ن ـ ّـم ــور ـ ـ س:
 )19:30ال ـ ـتـ ــي شـ ــاهـ ــدنـ ــاهـ ــا الـ ـع ــام
امل ـ ــاض ـ ــي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت وت ـ ــدخ ـ ــل فــي

في العيد العشرين لـ «مسرح املدينة» في عــام ّ ،2017قدمت نضال األشقر
للمرة األولى .ثم أعادت ّ
عرض «مش من زمان ـ حكاية نضال» ّ
الكرة في خريف
 2018ضمن فعاليات الدورة األولى من «مهرجان ّاملسرح األوروبي في لبنان»
حيث كان العمل العربي الوحيد على البرنامج .تولت نضال شخصيًا إعداد
العرض وتنفيذه ،وها هي اليوم تستعد ملنح الجمهور اللبناني فرصة جديدة
ملتابعته على خشبة «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت) في  23آذار (مارس)
ّ
ّ
الـحــالــي .إن ـهــا الـسـيــرة الــذاتـيــة ل ـ «سـ ّـيــدة امل ـســرح الـلـبـنــانــي» وم ــذك ــرات مغناة
وممسرحة عن طفولتها ،تتشارك تقديمها على الخشبة مع أربعة موسيقيني
لبنانيني ،هم :خالد العبدالله ومحمد وابراهيم عقيل ونبيل األحمر.
ُ
بعد أيــام من تكريمها في «الجامعة اللبنانية ـ األميركية» ،ستخبرنا بطلة
«زنوبيا» عن سياسيني وطنيني هربوا من الفرنسيني وغيرهم ،تــواروا عن
األنـظــار في منزل والــدهــا السياسي والقيادي في «الـحــزب الـســوري القومي
االجـتـمــاعــي» أســد األشـقــر ( 1908ـ ـ  ،)1986وأسـهـمــوا بالتالي فــي تجسيد
سيما ّأنهم كانوا ّ
املخيلة الخصبة لهذه الفنانة الــرائــدة ،ال ّ
ّ
يقدسون الحرية
ويتوقون إليها .ذكريات مسقط رأسها في قرية ديــك املحدي (جبل لبنان)
ستكون حاضرة أيضًا ،وأسماء أسهمت في صنع مخيلتها ،كما استمدت
منها بطولتها ومن كل ما كان يواجهه القوميون في خضم أحداث سياسية
ساخنة في فترة مصيرية وحساسة في تاريخ لبنان الحديث.
على مــدى ساعة من الزمن ،ستأخذنا نضال في رحلة بني الخيال والواقع،
لتعرفنا إلــى ّ
ّ
مكونات طفولة وشخصية إحــدى أبــرز املشاركات في تطوير
املحترف املسرحي اللبناني في العقود املاضية ،صاحبة الشخصية الحديدية
ُ
التي ال تفقدها األيام شبابها وحماستها وحيويتها.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أنه قبل ّأيام ،حملت األشقر «مش من زمان» إلى عاصمة
الجنوب صيدا ،وتحديدًا إلى «قصر ّ
دبانة» التراثي في «قلب البلد» (املدينة
القديمة حيث التقت الجمهور الـصـيــداوي ّ
للمرة األول ــى (بــدعــوة مــن مبادرة
صيدا الثقافية) .حــن ً نسألها عــن سبب غيابها عــن صيدا كــل هــذا الوقت،
تسارع إلى القول آسفة« :لم تكن هناك فرص سابقًاّ ،
وربما كان هناك افتقار
للفضاءات واملباردات الثقافية والفنية»ّ ،
مثمنة في الوقت نفسه ُ النشاط الذي
ّ
تشهده الحياة الثقافية هناك هذه األيام عبر األنشطة املنوعة« .ذهلت باندماج
الجمهور وقدرته على اإلصغاء والتركيز على كل ما كنت أقوله ،خصوصًا
ّ
ّأن ّ
قصتي سياسية بامتياز ،كما أنها حكاية مقاومة على صعد مختلفة،»...
تقول نضال ل ـ «األخ ـبــار» .وتشير فــي الــوقــت نفسه إلــى «الـفــرح الـعــارم الــذي
أحسست ب ــه» .لكن بعد االنــدمــاج مــع التفاصيل املحكية ،راح الـحــاضــرون
«ينفجرون» من فرط الحماسة مع األغنيات« :كانت حفلة ممتعة حقًا ،وآمل
أن أعيد ّ
الكرة قريبًا».

أمسية ّ
توجه ّ
«تحية
لألخوين رحباني» مع
جوزيف خليفة
روحية محاضرة مكداشي من خالل
قصة امــرأة في الخامسة والثالثني،
حرة ومستقلة تستعرض معاناتها
ف ــي م ـحــاوالت ـهــا امل ـت ـك ــررة لــإنـجــاب
ون ـ ـ ـظـ ـ ــرة املـ ـجـ ـتـ ـم ــع إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا .وتـ ـل ــي
امل ـســرح ـيــة ،حـفـلــة مــوسـيـقـيــة لـفــرقــة
( Arnabeatس )21:00 :ل ـلــروك التي
تقدم مزيجًا غربيًا شرقيًا .إلى جانب
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـف ـن ــي الـ ـح ــاف ــل ،تـشـهــد
فعاليات املهرجات توازيًا ورش عمل
ومحاضرات متنوعة.
ال ـ ـ ــدورة ال ـثــال ـثــة م ــن م ـه ــرج ــان «ن ـك ـســت»:
حتى  22آذار ـ حــرم «الجامعة اللبنانية ـ
األم ـيــرك ـيــة» (قــري ـطــم ـ ـ بـ ـي ــروت) .الــدخــول
ّ
(مقسم:
مجاني .لالستعالم01/786464 :
 )1172أو comm.arts@lau.edu.lb

عــرض «مــش مــن زم ــان» :األحــد  23آذار ـ ـ الساعة الثامنة والنصف
ً
مساء ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم01/753010 :
ستعرض مسرحية «شخطة شخطين» لباتريسيا ّنمور ضمن المهرجان

ّ
المهرجان يكرم سيدة «المدينة» نضال األشقر ...المــسرح كفضاء مدني
نادين كنعان

(مروان
بو حيدر)

ّ إبنة ديك المحدي
تتجلى على مسرح الذاكرة

ال تزال نضال األشقر عصية على
الزمن .الحماسة والعزيمة واالندفاع
ّ
والحيوية وخفة الظل سمات ال
تفارقها .شغفها بالحياة عمومًا
والخشبة خصوصًا ،يقودها
باستمرار نحو مزيد من االبتكار
والتجديد واكتشاف الذات .مساء
اليوم ،تحتفي «الجامعة اللبنانية
األميركية» بـ ّ
«سيدة املسرح اللبناني»
من خالل عرض فيلم «ورشة وخمس
حكايات مع نضال األشقر» (إخراج
سابني الشمعة ـ بالتعاون مع األشقر
نفسها واملخرجة اللبنانية واألستاذة
املحاضرة في  LAUلينا أبيض) ،على
ّ
أن يتخلل املناسبة عرض مسرحية
«توليفة نضال» (إخراج عوض عوض
واألكاديمي عمر سليم) ،من دون أن
يخلو املوعد من مفاجآت ّ
يخبئها
القائمون عليه.
ّ
إنه تكريم المرأة استثنائية ومتمردة
ّ
والحرية .مسيرة
وعاشقة للفن والوطن

نضال ّ
الفنية املمتدة على عقود،
انطلقت من منزل العائلة في قرية ديك
املحدي (جبل لبنان) حيث ولدت في
األربعينيات للسياسي والقيادي في
«الحزب السوري القومي االجتماعي»
أسد األشقر ( 1908ـ  )1986وزوجته
الصلبة رؤوفة خوري التي دعمت
رفيق دربها في مشواره النضالي .ذلك
البيت املقاوم الذي شهد على أحداث
مصيرية في تاريخ لبنان الحديث كان
مسرح نضال ّ
األول ،وفيه ّ
تشربت
ّ
القناعات واملبادئ التي تحولت إلى
أسلوب حياة «ال يمكن املساومة عليه».
في «كلية البنات األهلية» التي ّأسستها
املناضلة النسوية وداد املقدسي
قرطاس ،شعرت نضال بحرية
إضافية ّ
ّ
«شخصيتي صارت أكثر
بأن
ّقوة واستقاللية وانفتاحًا… ّ
تشربت
فكرة االستقالل أكثر ّ
وتعرفت إلى
القضية الفلسطينية» ،على حدّ
تعبيرها .هناك ،اكتشفت شكسبير
وكتبت مسرحيات جريئة وألقت
الشعر .وبحلول نهاية املرحلة الثانوية،

ّ
تملكت بطلة «زنوبيا» رغبة باملغادرة
ّ ّ
ّ
ال سيما أنها أدركت أن الفن «قدر»،
ّ
فقررت التعبير عن نفسها بواسطته
ّ
وحولته إلى «خيار».
سافرت إلى بريطانيا حيث التحقت
بـ «األكاديمية امللكية للفنون الدرامية»
( )RADAفي عام  ،1960تزامنًا مع
انقالب القوميني الذي ُسجن والدها
على إثره .سنوات متالحقة اندمجت
فيها الدراسة باالحتراف ،قبل أن
تعود األشقر إلى األرض األم حيث
سطع نجمها في عدد من األعمال،
بدءًا من «اآلنسة جولي» (تعريب
الراحل أنسي الحاج) ،باإلضافة إلى
ّ
باكورتها اإلخراجية «املفتش العام»
مع رضا كبريت عن نص لغوغول.
التعاونات مع روجيه ّ
عساف توالت،
ثم ّأسس الثنائي «محترف بيروت
للمسرح» ( 1968ـ اختير اسمه ّ
تيمنًا
بتجربة «أم املسرح الحديث» جوان
ليتلوود في )Theatre Workshop
ّ
الذي شكل مرحلة محورية
ومفصلية في تاريخ املسرح اللبناني،

ومختبرًا فنيًا وفكريًا وسياسيًا.
في أحد مساءات عام  ،1969اقتحم
رجال األمن «مسرح البيكاديللي»
البيروتي ،ومنعوا الجمهور من
الدخول .على الرغم من املواجهة مع
الرقابةّ ،
أصر فريق عمل «مجدلون»
على مواصلة تقديم املسرحية التي
تتناول العمل الفدائي في مواجهة ّ
العدو
اإلسرائيلي وتخاذل األنظمة العربية
انطالقًا من قرية جنوبية لبنانية.
توجه املمثلونّ ،
يتقدمهم ّ
ّ
عساف
واألشقر ،إلى مقهى الـ«هورس شو»
واستأنفوا العرض .الخطاب السياسي
واملقاوم وامللتزم بالقضايا
الجريء
ّ
ُ
املحقة ،لم يتوقف بل استكمل في
مسرحيات اكتسبت شهرة واسعة،
أبرزها« :كارت بالنش» ( 1970ـ نص
عصام محفوظ) ،و«أنتيغون» (1973
ـ إخراج فؤاد نعيم الذي ّ
تزوج نضال
في السنة نفسها) .نيران الحرب
األهلية ّأدت بالزوجني إلى األردن ،حيث
ّأسست نضال فرقة «املمثلون العرب»
مع املسرحي املغربي الراحل الطيب

الصديقي .املحطة التالية كانت في
قبرص ،حيث مكثت بطلة «إضراب
الحرامية» خمس سنوات مع أوالدها،
قبل أن تعود إلى بيروت في عام 1992
وتفتتح بعد ذلك بعامني «مسرح
املدينة» الذي ال يزال رغم الصعاب
ّ
والتعثرات منصة وحضنًا ومالذًا
للشباب والفنون.
املسرح بالنسبة إلى نضال األشقر
«زبدة الفنون ،ويجب أن يبقى فضاء
ّ
والتعصب».
مدنيًا بعيدًا عن الطائفية
ّ
وألنها ّ
سيدة مجبولة بالعناد واإلصرار
ّ
ّ
وتحدي املصاعب ،تحضر حاليًا لعمل
بعنوان «شروق» سيستغرق إنجازه
حوالى عامنيّ ،
ويقدم في إحدى الدول
العربية ،كتبته بالتعاون مع الشاعر
ّ
تقول« :إنه
اللبناني عيسى مخلوفّ .
عبارة عن نصوص قديمة ولفناها
ّ
بأسلوب جذاب وممتع ...مغناة مع
أوركسترا وتمثيل ورقص .»...وهناك
ّ
ّ
مشروعان آخران إال أنها تفضل عدم
ّ
التطرق إليهما حاليًا «ريثما تكتمل
الصورة».

