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نادين كنعان

ازده�������ر ف���ّن���ه ف����ي م��رح��ل��ة 
خ���������اص���������ة م�����������ن ت�������اري�������خ 
ب����ي����روت، ل��ي��ش��ّك��ل ذاك�����رة 
ج������ي������ل ك���������ام���������ل. أع������م������ال 
ل��ّح��ود املسرحية  روم��ي��و 
ط��ب��ع��ت ب��ط��اب��ع��ه��ا ج���ي���اًل وم���رح���ل���ة في 
كانت  الستينيات  ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة.  ال��ث��ق��اف��ة 
بتاريخ  النهوض  إل��ى  انطالقته  نقطة 
كثيرون،  فهاجمه  اللبناني،  الفولكلور 
م���ع���ت���ب���ري���ن أن م�����ا ي���ق���دم���ه »ف���ول���ك���ل���ور 
ن��ال إعجابًا  أن  لبث  م��ا  لكنه  فرنجي«، 
واسعًا، فأحّبه الجمهور الواسع ووجد 

نفسه في أعماله.
م�����ن ع���ل���ى م����س����رح »م�����درس�����ة ال���ق���دي���س 
يوسف« االبتدائية في عينطورة )قضاء 
ك����س����روان(، اك��ت��ش��ف ص��اح��ب »األم���ي���رة 
زمّرد« حبه للموسيقى وللخشبة التي 
ق��رر دراس��ت��ه��ا الح��ق��ًا. بعد نيله إج��ازة 
فرنسا عام  املعمارية في  الهندسة  في 
اإلي��ط��ال��ي��ة  م��ي��الن��و  إل����ى  ان��ت��ق��ل   ،1954
لدراسة السينوغرافيا، وسائر تقنيات 
املسرح وتاريخها وجمالّياتها  خشبة 
ع��ب��ر ال��ع��ص��ور. »م���ن خ���الل ه���ذا ال��ع��ل��م، 
يصبح املرء مخرجًا من حيث ال يدري، 

قادرًا على امتالك الخشبة« يقول. 
���� كما  تعّرف »حارس املسرح الغنائي« 
ي��ل��ّق��ب ���������� ع��ل��ى س���ل���وى س��ع��ي��د وس��ع��اد 
بعلبك«،  »مهرجانات  لجنة  من  نجار، 
ف��ط��ل��ب��ت��ا م��ن��ه إن���ج���از أوب���ري���ت غ��ن��ائ��ّي��ة 
عام  ف��ي  لبنان«  »ليالي  برنامج  ضمن 
1963. استعان لحود باملواهب الشابة، 
واع����ت����م����د ع���ل���ى ال����خ����ب����رات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
واألج���ن���ب���ي���ة: »ان���ه���ال���ت ال���ج���رائ���د ع��ل��ّي 
ب���ال���ن���ق���د وق���ت���ه���ا. ل���ك���ن ب���ع���دم���ا أث��ب��ت��ت 
ص��واب��ي��ة خ���ي���ارات���ي، ص�����اروا يعملون 
شفتيه  ع��ل��ى  فترتسم  يقولها  م��ث��ل��ي«، 

روميو لحود
لدى انطالقه »وطن األوبريت«... أتذكر من أنا؟

في الستينيات، 
هاجمه كثيرون 

معتبرين أّن ما 
يقدمه »فولكلور 

فرنجي«

تاريخ حافل في 
المسرح الغنائي، 

منه انطلق ملحم 
بركات، وغسان 
صليبا، وسمير 

يزبك، وطوني حنا، 
وعصام رجي

أشخاص

من مكان ما، فتعلق في حنجرته بعض 
ال���ك���ل���م���ات وت����ل����وح ف����ي ع��ي��ن��ي��ه ب��ع��ض 
ال��دم��ع��ات، ق��ب��ل أن ي��ت��وق��ف ع��ن ال��ك��الم. 
نسارع إلى تغيير الحديث، طالبني لها 
تقولي  »م���ا  ف���ج���أًة:  فينتفض  ال��رح��م��ة، 
لحود  ارتباط  مسافرة«.  ساندرا  هيك، 
تعابيره  ف��ي  واض���ح  بعائلته  ال��ش��دي��د 
ال���رق���ي���ق���ة وف������ي اس���ت���ق���ب���ال���ه ل��ش��ق��ي��ق��ت��ه 
ب��اب��و ال��ت��ي ج���اءت ل��زي��ارت��ه: »حفيدتي 
ال��وح��ي��دة ع��م��ره��ا 18 س��ن��ة. أح���ار م��اذا 

سأشتري لها في عيد امليالد«.
اب������ن ال���ب���ي���ت ال���س���ي���اس���ي ال����ع����ري����ق ق���رر 
االب����ت����ع����اد ع����ن ط����ري����ق وال����������ده، ب��ع��دم��ا 
النبل  ع��ن  بعيدة  السياسة  أن  اكتشف 
وق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل���ص���ال���ح. ت���اري���خ ل��ح��ود 
أرب��ع��ني عامًا  م��ن  أك��ث��ر  الفني يختصر 
مكتّظة باإلخراج واإلنتاج والتصميم، 
امل����س����رح����ي وال����غ����ن����ائ����ي. ق������دم ع���ش���رات 
االس���ت���ع���راض���ات ال��غ��ن��ائ��ّي��ة وال��ح��ف��الت 
ال���ف���ن���ّي���ة، وش������ارك ف���ي ع����دد ال يحصى 
م���ن امل��ه��رج��ان��ات وال����ج����والت ال��ع��امل��ّي��ة. 
أّل��ف ولّحن أكثر من 250 أغنية، قدمت 
ج���م���ي���ع���ه���ا ض����م����ن م����س����رح����ي����ات����ه. م��ن��ذ 
ال��ب��داي��ة، ك���ان ه��اج��س��ه ت��ق��دي��م ف��ن راٍق، 
وق��د رف��ض ال��ت��ح��ّول إل��ى »ت��اج��ر أغ���اٍن« 
ك��م��ا ي��ق��ول. »ي���ا تسلميلي ش��و ه��ودي 
ب�����ّدن ي���ع���ّي���ش���ون���ي؟«. ل���م ي��ع��ت��م��د ل��ح��ود 
ي���وم���ًا ع��ل��ى ال���ف���ن ك��م��ص��در ل����ل����رزق، بل 
على العكس، يذّكرنا أّنه دفع من جيبه 
ال���خ���اص ل��ت��م��وي��ل ال��ك��ث��ي��ر م���ن أع��م��ال��ه: 
السياسة،  »وال���دي ص��رف فلوسه على 

وأنا على الفن«. 
أغنياته ح��اض��رة ف��ي ال��ب��ال إل��ى ال��ي��وم، 
ف��م��ن ال يشعر برغبة  ل��أج��ي��ال.  ع��اب��رة 
في الرقص عند سماع »يابا يابا له«؟ 
أو يسارع إلى التمايل على أنغام »طال 
السهر«؟ أو يستسلم للحنني مع »خدني 
معك« و»أخ��دوا الريح«؟ قائمة األعمال 

امل���س���رح���ّي���ة ط���وي���ل���ة أي����ض����ًا، ع��اص��ره��ا 
ت��اله��م.  وم���ن  السبعينيات  أب��ن��اء ج��ي��ل 
م���ن أش��ه��ر م��س��رح��ي��ات��ه »ب��ن��ت ال��ج��ب��ل« 
 ،)1978( ب��ق��ل��ب��ي«  و»اس����م����ك   ،)1977(
و»ي��اس��م��ني«   ،)1979( و»أوك��س��ي��ج��ني« 
من   ...)1982( أم���ل«  و»ح��ك��اي��ة   ،)1980(
خ���الل ه���ذه األع���م���ال ال��ت��ي أع��ي��د ع��رض 
العديد منها، قّدم روميو لحود فّنانني 
م��ا زال���وا ح��اض��ري��ن ب��ق��ّوة ف��ي ذاك��رت��ن��ا، 
ملحم  الراهنة:  الفنّية  الساحة  على  أو 
ب���رك���ات، غ��س��ان ص��ل��ي��ب��ا، س��م��ي��ر ي��زب��ك، 
إي��ل��ي ش��وي��ري وس��ل��وى القطريب التي 
ل معها ثنائيًا ناجحًا، وطوني حنا،  شكَّ
وأنطوان كرباج، وعصام رجي، وجوزف 
عازار، وغيرهم... كما أطّلت الشحرورة 
صباح مسرحيًا ألول مرة على خشبته. 
مؤسس »املسرح الدائم« الذي لم يترك 
ل��ب��ن��ان ي��وم��ًا، وب��ق��ي ي��ع��م��ل ف��ي أصعب 
أوقات الحرب األهلية ���� »ما بقدر روح، 
حطيت لبنان بالسما تأهرب؟« ���� يبحث 
الساحة...  إل��ى  اليوم عن خشبة تعيده 
يعترف بأّنه »مترّدد جدًا في العودة«، 
لكّنه أقدم على هذه الخطوة نزواًل عند 
رغ���ب���ة زوج���ت���ه األخ����ي����رة ق��ب��ل ال��رح��ي��ل. 
ب���ح���س���رة ك���ب���ي���رة، ي���س���ت���ع���رض أس���م���اء 
رويدًا  اختفت  التي  البيروتية  املسارح 
و»س��ت��ارك��و«  »فينيسيا«  ال� م��ن  روي����دًا، 
»إل���ي���زي���ه«... إل��ى  »ب��ي��ك��ادي��ل��ل��ي« وال���� وال���
»غ���ران���د ت��ي��ات��ر«  م��س��رح »ش���وش���و« وال����
أن  ي��ح��اول  ف��ي كليمنصو.  و»امل��دي��ن��ة« 
������� ومعظمها  ال��ب��اق��ي��ة  األم��اك��ن  يحصي 
خ������ارج ب����ي����روت ���������� ك���ن���وع م����ن ال��ت��م��ّس��ك 
ب����األم����ل: »ش����ات����و ت����ري����ان����و«، و»ج������ورج 
و»املؤتمرات«  »أتينيه«،  وال� الخامس«، 

و»كازينو لبنان«. 
رح��ل��ة بحثه ع��ن م��س��رح م��الئ��م لعرض 
»السلطانة« التي كتبها للراحلة سلوى 
تقديم  وإع���ادة  أل��ني،  وابنتها  القطريب 

ال��ج��ب��ل«، ال تخلو م��ن الخيبات.  »ب��ن��ت 
ت���راج���ع »ك���ازي���ن���و ل��ب��ن��ان« ع���ن ال��وع��ود 
ال���ت���ي ق��ط��ع��ه��ا ل���ل���ح���ود، ب���ع���دم���ا ح��ج��ز 
)يوليو(  تموز  لشهري  املسرح  األخير 
رئيس مجلس   .2010 )أغ��س��ط��س(  وآب 
اإلدارة الجديد ألغى االتفاق، واستبدل 
 Holiday On Ice عرض لحود بآخر هو
الذي خسر الكازينو بنتيجته 2 مليون 
دوالر: »اس��ت��ب��ع��دوا اإلب����داع، وخ��س��روا. 
فباملبلغ  كثيرًا.  زادت  الكازينو  أسعار 
ال���ذي ط��ل��ب��وه م��ّن��ي ب���دل إي��ج��ار شهري 

الصيف، يمكنني تشييد مسرح«. 
أم�����ا م���س���ت���وى ال���ف���ن ال���ل���ب���ن���ان���ي ال���ي���وم، 
فيشبه برأيه ما آل إليه »كازينو لبنان« 
ال��������ذي »ل������م ي���ص���ل ح����ّت����ى خ������الل أح���ل���ك 
الظروف في املاضي، إلى هذا املستوى 
امل���ت���دن���ي«. األس���ب���اب م��ت��ع��ددة، ي��ح��اول 
الثقافة  قلة  بعضها:  يحدد  أن  روم��ي��و 
الفرص  وتقّلص  ال��ش��ب��اب،  عند  الفنية 
أم��ام امل��واه��ب ال��ج��ي��دة... ويحّمل قسطًا 
»شركات اإلنتاج  كبيرًا من املسؤولّية ل�

اآلتية بمالها من وراء الصحراء«.
»ما بقى عندي حلم، حلمي راح«. يقول 
ف����ي خ���ت���ام ال���ح���دي���ث. م����ع ذل������ك، ي��ح��م��ل 
»ع���اش���ق امل���س���رح« ف���ي ج��ع��ب��ت��ه ال��ك��ث��ي��ر 
من األعمال واألفكار الجاهزة للتنفيذ، 
وي��ن��ت��ظ��ر ف���رص���ة م���ؤات���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا. 

حال  لسان  الفّنان  أليس 
شعبه: كل لبنان في حالة 
ان���ت���ظ���ار. ب���ل���د األوب����ري����ت 
الذي طاملا جّسده روميو 
لّحود، هل ذهب إلى غير 

رجعة؟

ويتابع  الرضى.  عالمات  تحمل  بسمة 
قدميه  ف��ي »وض���ع  اللجنة  م��ؤك��دًا دور 
ع��ل��ى س��ك��ة ال���ف���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي«: »ل����م يكن 
األمر سهاًل. أعطوا ثقتهم لشاب جديد 

لم تكن لديه تجارب سابقة«. 
ال��ي��وم ف��ي عفرين  يسكن روم��ي��و لحود 
)ع���م���ش���ي���ت/ ق����ض����اء ج���ب���ي���ل( ب���ال���ق���رب 
م���ن ب���ل���دة ح���ب���ال���ني، ح��ي��ث ول����د ف���ي 22 
ك��ان��ون ال��ث��ان��ي )ي��ن��اي��ر( م��ن ع��ام 1931. 
من  أن��واع مختلفة  تظّلله  مريح،  منزل 
األش��ج��ار وال��ن��ب��ات��ات. ب��ن��اه بنفسه من 
أجل زوجته ألكسندرا. لكنه باعه اليوم 
ويستعد إلى االنتقال للعيش في شقة 
بالقرب من إحدى شقيقاته وابنته. قرر 
إع��م��اره  سبب  »ألن  منزله  ع��ن  التخلي 
انتفى«. فقد رحلت ألكسندرا القطريب، 
منذ عام تقريبًا بعد 36 سنة من العشق 
واأللفة والجنون. واليوم، لم يعد يطيق 
العيش وحيدًا في هذا البيت الذي تمأه 
ال���ذك���ري���ات. وق����ع »روم����ي����و« ف���ي ش��ب��اك 
الحّب م��ّرات ع��دة. ت��زّوج أواًل من سيدة 
فرنسية تدعى ليليان بوالن، أنجبت له 
لكّنه  وفاليري.  دومينيك  هما:  ابنتني، 
خ��س��ر األول�����ى وب��ق��ي��ت ل���ه ال��ث��ان��ي��ة بعد 
وف���اة وال��دت��ه��ا. »ال��ل��ه ع��م ب��ي��ع��وزن أكثر 

مني«، يقول بحسرة. 
ب���ع���د ذل������ك، ك�����ان ل��ل��ح��ب ط���ع���ٌم آخ�����ر م��ع 
»ساندرا«، كما يحب أن يسّميها. املرأة 
ذات ال����ق����وام ال���رش���ي���ق، أع������ادت رئ��ي��س 
ل��ج��ن��ة »م���ه���رج���ان���ات ج��ب��ي��ل ال���دول���ي���ة« 
س���اب���ق���ًا إل�����ى ل���ب���ن���ان م����ج����ددًا، وج��ع��ل��ت��ه 
آخ��ر، وعّرفته  م��ن منظور  الحياة  ي��رى 
على طعم الفرح، وعّلمته أصعب درس 
ف��ي ح��ي��ات��ه: ال��س��م��اح. ي��غ��رق ل��ح��ود في 
ال���ت���غ���ن���ي ب���ص���ف���ات ح��ب��ي��ب��ت��ه ال���راح���ل���ة: 
ام��رأة  ك��ان��ت  عنها.  »اس��أل��ي أصحابها 

غير شكل«. 
 طيفها 

ّ
يشرد بعيدًا كأنه ينتظر أن يطل

1931
الوالدة في حبالني 

)قضاء جبيل(

1963
طلبت لجنة مهرجانات 

بعلبك منه تقديم »ليالي لبنان«

1969
دعي إلى تقديم عروضه 

في صالة »أوملبيا« الباريسية، وقدمت له 
 promotion جمعية جنيف الدولية« جائزة«

et prestige الخاصة بالفنون املسرحية 
واملرادفة لجائزة »نوبل«

1977
مسرحية »بنت الجبل«

2010
ُيعّد لتقديم مسرحّية »السلطانة« وإعادة 

عرض »بنت الجبل«
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)األخبار(


