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  روجيه عساف يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية
  من أجل مسرحة السياسة

  
  

  
  

  

الذي نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف اخلامسة من  يف اللقاء مع اخملرج روجيه عساف،
داره الياس خوري، ووسط جمموعة من الفنانين الشباب مارس اجلاري، وأ/آذار 15مساء األربعاء 

  .اخلرج اللبناين قراءة لتجربته املسرحية الطويلة والغنيةاملهتمين، قدم املثقفين وو

التغييرات الكبرى التي  توقف عساف عند حمطة التحوّل الكبرى يف جتربته، والتي تمثلت يف
، الثورة الطالبية يف 1967هزيمة اخلامس من حزيران : واخر ستينيات القرن املاضيحصلت يف أ

  .1969ية املسلحة إىل لبنان عام ودخول املقاومة الفلسطين 1968العامل 

ن العمل املسرحي أيتمثل يف  كبيراً ن ذلك املنعطف جعله يستخلص درساًأشار عساف إىل أ
وقد قاده . الناس التقليدي عاجز عن الوصول إىل بناء عالقة فعلية مع التجربة املعيشة ومع هموم

ة وضواحي ييمات الفلسطينيف اجلنوب واخمل ىل االنخراط يف العمل النضايلهذا االستنتاج إ
ومن خالل هذا  .ن الناس وهمومها وقضاياهاعزلة املسرح ع للخروج منحماولة  بيروت، يف
  .للتعبير جماعياً طاراًبصفته إعاد اكتشاف العمل املسرحي االنخراط أ

روى عساف عن بداياته يف املسرح اجلامعي ويف حمترف بيروت للمسرح ويف العمل مع شوشو، 
  . رض لقائه بالناس وهمومهمبناء مسرح لبناين يجد أ ذه التجارب يف إطاروكيف تشكلت ه

عند انعطافة بدايته اجلديدة يف جتاربه يف عيناتا ويف خميم شاتيال، حيث بدأ  ثم توقف طويالً
وقد وصلت هذه . طار العمل اجلماعي، ويتحول إىل جزء من التجربة اليوميةإيف  طاراًإيكتشف 

مسرح "عبر تأسيس جتربة امعة اللبنانية ير مع جتربته مع طالب من اجلالتجربة إىل منعطف كب
  ."احلكواتي
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. على أن فلسطين تبقى القضية حتدث عساف عن العالقة بين اجلنوب اللبناين وفلسطين، مركزاً
طار من إمسرحة السياسة وليس تسييس املسرح، يف ساسية كانت الفكرة األلكنه أكد على أن 

  .رالتواصل مع اجلمهو

ن أحي، وركّز على فكرة من مقترب سياسي، وليس من مقترب مسر انطالقاً فالعمل كان مبنياً
فالعمل اجلماعي والتقاط جتارب الناس وكسر احلواجز بين . كثر أهمية من نتائجهل أكيفية العم

  .ال يتجزأ منها النص والكالم، صنعت لنفسها مساراً داخل فكرة التغيير التي كانت جزءاً

كبرى طبعت ذاكرتنا املسرحية  عماالًساف عند جتربة املاضي التي قدمت أقف روجيه عمل يتو
فتوقف عند انهيار . سئلتهللتفكير يف احلاضر وأ طاراًقافية، لكنه جعل من هذه التجربة إوالث

مكانيات شعب إىل طوائف وفئات، وتساءل عن إاألرضية الشعبية يف لبنان اليوم، حيث تم تفتيت ال
والفكرية  فكار السياسيةالختبار األ مميزاً وم، كي يستنتج أن املسرح يجب أن يكون مكاناًالعمل الي

نه ال يوجد مكان أفضل من املسرح من أجل تطبيق األفكار أيماين اليوم إ: "والفلسفية والدينية
  ".ضمن جماعة تتواصل مع البيئة

طار التقليدي لألسئلة الندوة يف اإل لنقاش والتفكير، فلم تبقكان اللقاء مع عساف مناسبة ل
ة النظر يف عادإ كرة املسرح والتنوير إىل حماولةواألجوبة، بل حتولت إىل ميدان لطرح األفكار من ف

عدد من الفنانين الشباب رؤيتهم وأفكارهم نها كانت مناسبة طرح فيها واألهم أ. مفهوم الشعب
  .حالمهموحتدثوا عن جتاربهم وأ

ب اجلديدة، حتدث عساف بشكل خمتصر عن جتربة يخوضها مع طالبه يف طار التجارويف إ
التراث املسرحي  عمل مسرحي مبني على نص منلعداد اإلبهدف اجلامعة األميركية يف بيروت، 

ن شيخ املسرحيين يف لبنان واملشرق العربي، يستعد لتحويل فكرته عن أىل إ اليوناين، مشيراً
على الطبيعة اخلالقة والديناميكية لتجربته،  موضع التطبيق، مؤكداًطار الختبار األفكار إاملسرح ك

  .عن األسئلة املالئمة وقدرتها على أن تبحث دائماً 

 


