
"ن��ق��ص م���ا" ف��ي ح��ي��ات��ه��م؟ أم ع���دم اكتفاء 
ن��ف��س��ي أو ف���ك���ري؟ أم ه���ي ف��ق��ط "ح���اج���ة" 
للخروج من روتين يومياتهم؟ أم هي "بحث" 

عن أجوبة ألسئلة طالما راودت عقولهم؟
ه���ي ح��ت��م��ًا ك���ل م���ا ورد س��اب��ق��ًا وأك���ث���ر... 
ولكنها "حاجة"؛ "حاجة" لسوء حظي وحظ 
زم���الئ���ي ف���ي ال��م��ه��ن��ة ل���م أالح��ظ��ه��ا ف���ي بني 

وطني، أو على األقل غالبّيتهم. 

على "حاجتهم" هو شيء آخر –غير المسرح- 
بتاريخهم  والزهو  وال��دي��ن،  كاالجتماعيات، 
���ع إل�����ى "ف��ي��ن��ي��ق��ّي��ت��ه��م" 

ّ
ال���م���ج���ي���د، وال���ت���ط���ل

وتنّوعهم؟ وإذا كان ما سبق يسّد حاجتهم، 
فلماذا يشعرون بين الحين واآلخر "بالحاجة" 
إلى التقاتل والحرب والتدمير، وعلى جميع 

األصعدة، عائليًا ومذهبيًا ووطنيًا ودوليًا؟
أي��ن ه��م م��ن "ال��م��س��رح" و"ال��ف��ن��ون" التي 

 

البترون، أن يكون لنا وألهل هذه المناطق 
باءت  المحاوالت  مكان مشابه... ولكن كل 
بالفشل. واألوجع من ذلك، هناك من قال لي 
من أصحاب الشأن الكبير والعام: "ال تتعب 
ن��ف��س��ك، ال��م��س��رح ف���ي ب���ي���روت ف��ق��ط. أه��ل 

المناطق األخرى ال يهّمهم المسرح".
ولكن!

بيروت-  -وم��ن ضمنها  المناطق  ك��ل  ه��ل 

تضحك هالقد؟ 
عت ألف... 

ّ
قال لي: "ما عملت شي، وطل

ع شي".
ّ
بعمل مسرح وما بطل

تنيناتهن  بس  أجبته ضاحكا: "صحيح! 
بيشبهوا بعضهن! شحادة..."

ق��ال ل��ي س��اخ��رًا: "م��ع ال��ف��رق أن الشحادة 
 من الشحادة عالطريق".

ّ
بالمسرح أذل

ودمتم.

روزيت فاضل 

ب��ع��د زي����ارت����ك ل��م��ع��رض اس��ت��ث��ن��ائ��ي ل��ص��ور 
ف��وت��وغ��راف��ي��ة ل��ل��راح��ل ف���اروج���ان س��ت��ي��ان في 
ام��رأة  ف��ي ذاك���رة  ق��د يمر  الشرقية،  المكتبة 
م��ث��ل��ي ع���اش���ت ه����ول ال���ح���رب ف���ي ط��ف��ول��ت��ه��ا 
وشبابها بعض الحسرة أو ربما الغيرة من روعة 
للرحابنة  الشخصي  للمصور  اللقطات  ه��ذه 

وللسيدة فيروز في زمن لبنان الجميل. 
وأن��ت س��ارح بصورة السيدة ف��ي��روز، التي 
شاهدتها مرة في مدخل مسرح البيكاديلي، 
ع���ن���دم���ا ك���ن���ت م����ع ع��ائ��ل��ت��ي ن��ق��ص��د ال��م��ك��ان 
لمشاهدة مسرحية بترا، يتوجه مدير مكتبة 
ال���ص���ور ف���ي ال��م��ك��ت��ب��ة ال��ش��رق��ّي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة 
إليك  نورديكويان  ليفون  يوسف  القديس 
ق���ائ���اًل: "ن��ف��خ��ر أن ن��ج��م��ع ف��ي ه���ذه المكتبة 
ك��ل م��ا قدمه ستيان م��ن أع��م��ال وه��ي بلغت 
أكثر من مئة وعشرة آالف لقطة، وهو رصيد 
من  سخّية  بمساهمة  الجامعة  عليه  حصلت 

فاروج نركيزيان".
ي��ض��ي��ف: "ع���رف���ت���ه ش��خ��ص��ي��ًا ف���ي األع�����وام 
األخ��ي��رة م��ن حياته ولمست ل��دي��ه إع��ج��اب��ًا ال 
ح�����دود ل���ه ب��ال��س��ي��دة ف���ي���روز. ه���و م���ن أش��ه��ر 
مصوري ذلك الزمن، لبناني من جذور أرمنية 
ال��ت��ق��ط ص����ورًا م���ن ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة 
واستمر الى عام 1980، وفي أولوياته صور 

عن لبنان واللبنانيين وأرمينيا واألرمن". 
وأش������ار إل����ى أن "ل����ه ف���ض���اًل ف���ي ان��ط��الق��ة 
من  تمكن  فهو  ال��دول��ي��ة،  بعلبك  مهرجانات 
اللتقاط  المناسبة  التصوير  أج��ه��زة  توفير 
ص����ور خ���ال���دة ل��م��س��رح��ي��ات ال���س���ي���دة ف��ي��روز 
والرحابنة أو حتى للمسرح الخالد واألسطوري 
لبيجار في محيط الهياكل األثرية لبعلبك". 
لنبدأ الجولة معًا في أقسام صالة معرض 
ستيان في المكتبة. في القسم األول شمال 
ال��ق��اع��ة، ص���ورة للسيدة ف��ي��روز، وم��ا أروع��ه��ا، 
وهي ملكة بترا، وهو فنان اللحظة، التقطت 
ع��دس��ت��ه دم��ع��ة ف��ي��روز ف��ي ال��م��س��رح��ي��ة.  ِل��َم 
أص���ب���ح م���ص���ور ال��رح��اب��ن��ة وال���س���ي���دة ف���ي���روز؟ 

ال��ج��واب بسيط ل��دى ن��وردي��ك��وي��ان وم��ف��اده 
أن فاروجان ستيان اعتمد "منذ عام 1962، 
ال��م��ص��ور ال��رس��م��ي ل��ح��ف��الت ال��س��ي��دة ف��ي��روز 
أق��وى  التقاط  ف��ي  تبدع  كانت  عدسته  ألن 
أنه  الى  لها في حفالتها"، مشيرًا  اللحظات 
"نجح بإبداع الفت في التقاط صور لها في 
ع���ام 1969، حيث  األرز  ف��ي  اح��ي��ت��ه��ا  ح��ف��ل��ة 
وضعت  ف���الش  مكعب   168 بنحو  اس��ت��ع��ان 
سماء  لتضيء  مختلفة  ومسافة  ارتفاع  على 
األرز في لحظة واحدة وتحقق هذه اللقطة، 

التي نراها اآلن أمامنا!". 
ل�����َم ح���م���ل ال���م���ع���رض ع����ن����وان ف����اروج����ان 
المجيدة"  الثالثين  "األع��وام  ستيان مصور 
"المصور  ان  نورديكويان  ق��ال  لبنان؟  في 
المبدع تمايز في التقاطه صورًا عن المناظر 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واألش�����خ�����اص"، م��ش��ي��رًا ال����ى ان 
عن  ف��ي ص��ور  ب��رزت  االستثنائية  "موهبته 
جبل لبنان او في البقاع عند تصويره أهالي 
قيامهم  عند  او  القمح  خ��الل حصاد  البلدة 
بأعمال زراعية إضافية، الى تصويره جمال 
لبنان في بعض مواقعه السياحية الرئيسية 
ًا من بعلبك الى بيت الدين وصواًل الى  بدء
ال��ع��اص��م��ة ب���ي���روت ك��م��ا ت��ب��دو م��ج��م��وع��ة من 
صوره في المعرض". وقال: "كانت بيروت 
ت��ع��ان��ي ف��ي ال��م��اض��ي ك��م��ا ال��ي��وم م��ن ت��راك��م 
امطار الشتاء على طرق العاصمة. المشهد 
ذاته، مشاة يعبرون في "قلب" طرق أسواق 
بيروت القديمة وهو يعاني من فائض مياه 

أمطار الشتاء العالقة على الطرق". 
"ي������ت������ف������رع ش�����غ�����ف ع������دس������ت������ه"، وف����ق����ًا 
"بورتريه"  اتخاذه صور  الى  لنورديكويان، 
وقفوا  وادبية  وفنية  لشخصيات سياسية 
صالة  يمين  على  ال��ح��ال  كما  عدسته  ام���ام 
ال��م��ع��رض م��ث��ل ال��رئ��ي��س ك��م��ي��ل ش��م��ع��ون، 
ال��ذي جمعته م��ودة خاصة ب��ه، وص���واًل الى 
اإلم������ام ال��م��غ��ي��ب م���وس���ى ال���ص���در ورئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة األس���ب���ق ص��ائ��ب س����الم ورئ��ي��س 

الجمهورية األسبق شارل الحلو وآخرين". 
أض������اف أن�����ه ال���ت���ق���ط اي���ض���ًا ص����ورًا 
"لزعماء عرب منهم رؤساء دول عربية: 
الملك فيصل، والملك خالد، والملك 
فهد؛ والشيخ زايد بن سلطان، وأمراء 
قطر والكويت وسواهم"، مشيرًا الى 
أن "الرئيس حافظ وكذلك الرئيس 
بشار األسد طلباه اللتقاط صورهما 

الرسمية". 
في األدب، صور لعمالقة األدب 
على غرار ميخائيل نعيمة، وجورج 
ش��ح��ادة ون���ادي���ا ت��وي��ن��ي وس��واه��م، 
وقال: "تجاعيد نعيمة واضحة في 
ال��ص��ورة، وه��ي األن��ج��ح لنقل وجه 
شحادة  ام��ا  نعيمة.  بمنزلة  أدي���ب 
فالتقط صورته وهو يضع الكتاب 
في فمه وهي ردة فعل عفوية قام 
المبدع  المصور  سأله  عندما  بها 
ف����اروج����ان س��ت��ي��ان ع���ن إم��ك��ان��ي��ة 
شعوره بالضجر خالل اقامته في 

هذا البيت الواسع. فما كان على شحادة اال 
ان وضع الكتاب في فمه وب��ادر بالرد عليه، 
مشيرًا الى انه ال يمكنه الشعور باي ملل وهو 

يقتني مكتبة غنية بالكتب...".
في "الخندق ذاته"، اعطى ستيان وقته، 
"ليلتقط صورًا، كما يبدو في القسم األخير 
م��ن ال��م��ع��رض ألب��ن��اء أرم��ي��ن��ي��ا ع��ن��د ق��دوم��ه��م 
ال����ى ل���ب���ن���ان، وال���م���أس���اة ال���ت���ي ل��ح��ق��ت ب��ه��م، 
الى  اإلب����ادة"، مشيرًا  م��ن  عند مجيئهم هربًا 
السنوية  المحطات  دائ��م��ًا  يتابع  "ك���ان  ان��ه 
اإلب��ادة األرمنية في لبنان في  كلها لذكرى 
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ال��دول��ة  ارك���ان  تجمع  ص���ورة  التقاطه  ومنها 
واس���ي���اده���ا ف���ي ال��م��دي��ن��ة ال��ري��اض��ي��ة إح��ي��اء 
ال��زع��ي��م كمال  ف��ي ح��ض��ور  للمناسبة وذل���ك 
ووج������وه  اده  ري�����م�����ون  وال���ع���م���ي���د  ج���ن���ب���الط 
سياسية من تلك الفترة، إضافة الى متابعته 
ل��أرم��ن في  ال��ن��ش��اط��ات الشعبية وال��دي��ن��ي��ة 

لبنان في المناسبة ذاتها...". 
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معرض لـ"فنان اللحظة" فاروجان ستيان يف اليسوعية 
املصور الشخصي لفيروز والرحابنة وللزمن الجميل

رس��وم التسجيل. وأك��د ضاهر أن االض��راب 
الحكومة  تراجع  ع��ودة عنه قبل  مستمر وال 
موازنة  بخفض  اتخذتها  التي  التدابير  عن 
الجامعة واالقتطاعات من المنح وغيرها من 

االجراءات المتعلقة بسنوات التقاعد.
وكانت هيئة الرابطة قد أكدت في بيان 
أن "اإلضراب مستمر، ولم تتم االستجابة إلى 
ساتذة الذين انطلق 

أ

المطالب األساسية ل

 

بالتظاهر، "رغم أن مطالبهم التي يتظاهرون 
من أجلها سبق أن طرحت خالل اجتماعاتي 
رواتبهم  ب��أن  لهم  وتأكيدي  بهم  المتكررة 
لن يطالها أي خفض، كما إن أرقام مشروع 
قانون موازنة العام 2019 التي أقرها مجلس 
ال����وزراء وأح��ي��ل إل��ى مجلس ال��ن��واب واضحة 
موازنة  تخفيض  عدم  ولجهة  الجهة،  لهذه 

الجامعة اللبنانية".

"ن��ق��ص م���ا" ف��ي ح��ي��ات��ه��م؟ أم ع���دم اكتفاء 
ن��ف��س��ي أو ف���ك���ري؟ أم ه���ي ف��ق��ط "ح���اج���ة" 
للخروج من روتين يومياتهم؟ أم هي "بحث" 

عن أجوبة ألسئلة طالما راودت عقولهم؟
ه���ي ح��ت��م��ًا ك���ل م���ا ورد س��اب��ق��ًا وأك���ث���ر... 
ولكنها "حاجة"؛ "حاجة" لسوء حظي وحظ 
زم���الئ���ي ف���ي ال��م��ه��ن��ة ل���م أالح��ظ��ه��ا ف���ي بني 

وطني، أو على األقل غالبّيتهم. 

على "حاجتهم" هو شيء آخر –غير المسرح- 
بتاريخهم  والزهو  وال��دي��ن،  كاالجتماعيات، 
���ع إل�����ى "ف��ي��ن��ي��ق��ّي��ت��ه��م" 

ّ
ال���م���ج���ي���د، وال���ت���ط���ل

وتنّوعهم؟ وإذا كان ما سبق يسّد حاجتهم، 
فلماذا يشعرون بين الحين واآلخر "بالحاجة" 
إلى التقاتل والحرب والتدمير، وعلى جميع 

األصعدة، عائليًا ومذهبيًا ووطنيًا ودوليًا؟
أي��ن ه��م م��ن "ال��م��س��رح" و"ال��ف��ن��ون" التي 

 

البترون، أن يكون لنا وألهل هذه المناطق 
باءت  المحاوالت  مكان مشابه... ولكن كل 
بالفشل. واألوجع من ذلك، هناك من قال لي 
من أصحاب الشأن الكبير والعام: "ال تتعب 
ن��ف��س��ك، ال��م��س��رح ف���ي ب���ي���روت ف��ق��ط. أه��ل 

المناطق األخرى ال يهّمهم المسرح".
ولكن!

بيروت-  -وم��ن ضمنها  المناطق  ك��ل  ه��ل 

تضحك هالقد؟ 
عت ألف... 

ّ
قال لي: "ما عملت شي، وطل

ع شي".
ّ
بعمل مسرح وما بطل

تنيناتهن  بس  أجبته ضاحكا: "صحيح! 
بيشبهوا بعضهن! شحادة..."

ق��ال ل��ي س��اخ��رًا: "م��ع ال��ف��رق أن الشحادة 
 من الشحادة عالطريق".

ّ
بالمسرح أذل

ودمتم.

روزيت فاضل 

ب��ع��د زي����ارت����ك ل��م��ع��رض اس��ت��ث��ن��ائ��ي ل��ص��ور 
ف��وت��وغ��راف��ي��ة ل��ل��راح��ل ف���اروج���ان س��ت��ي��ان في 
ام��رأة  ف��ي ذاك���رة  ق��د يمر  الشرقية،  المكتبة 
م��ث��ل��ي ع���اش���ت ه����ول ال���ح���رب ف���ي ط��ف��ول��ت��ه��ا 
وشبابها بعض الحسرة أو ربما الغيرة من روعة 
للرحابنة  الشخصي  للمصور  اللقطات  ه��ذه 

وللسيدة فيروز في زمن لبنان الجميل. 
وأن��ت س��ارح بصورة السيدة ف��ي��روز، التي 
شاهدتها مرة في مدخل مسرح البيكاديلي، 
ع���ن���دم���ا ك���ن���ت م����ع ع��ائ��ل��ت��ي ن��ق��ص��د ال��م��ك��ان 
لمشاهدة مسرحية بترا، يتوجه مدير مكتبة 
ال���ص���ور ف���ي ال��م��ك��ت��ب��ة ال��ش��رق��ّي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة 
إليك  نورديكويان  ليفون  يوسف  القديس 
ق���ائ���اًل: "ن��ف��خ��ر أن ن��ج��م��ع ف��ي ه���ذه المكتبة 
ك��ل م��ا قدمه ستيان م��ن أع��م��ال وه��ي بلغت 
أكثر من مئة وعشرة آالف لقطة، وهو رصيد 
من  سخّية  بمساهمة  الجامعة  عليه  حصلت 

فاروج نركيزيان".
ي��ض��ي��ف: "ع���رف���ت���ه ش��خ��ص��ي��ًا ف���ي األع�����وام 
األخ��ي��رة م��ن حياته ولمست ل��دي��ه إع��ج��اب��ًا ال 
ح�����دود ل���ه ب��ال��س��ي��دة ف���ي���روز. ه���و م���ن أش��ه��ر 
مصوري ذلك الزمن، لبناني من جذور أرمنية 
ال��ت��ق��ط ص����ورًا م���ن ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة 
واستمر الى عام 1980، وفي أولوياته صور 

عن لبنان واللبنانيين وأرمينيا واألرمن". 
وأش������ار إل����ى أن "ل����ه ف���ض���اًل ف���ي ان��ط��الق��ة 
من  تمكن  فهو  ال��دول��ي��ة،  بعلبك  مهرجانات 
اللتقاط  المناسبة  التصوير  أج��ه��زة  توفير 
ص����ور خ���ال���دة ل��م��س��رح��ي��ات ال���س���ي���دة ف��ي��روز 
والرحابنة أو حتى للمسرح الخالد واألسطوري 
لبيجار في محيط الهياكل األثرية لبعلبك". 
لنبدأ الجولة معًا في أقسام صالة معرض 
ستيان في المكتبة. في القسم األول شمال 
ال��ق��اع��ة، ص���ورة للسيدة ف��ي��روز، وم��ا أروع��ه��ا، 
وهي ملكة بترا، وهو فنان اللحظة، التقطت 
ع��دس��ت��ه دم��ع��ة ف��ي��روز ف��ي ال��م��س��رح��ي��ة.  ِل��َم 
أص���ب���ح م���ص���ور ال��رح��اب��ن��ة وال���س���ي���دة ف���ي���روز؟ 

ال��ج��واب بسيط ل��دى ن��وردي��ك��وي��ان وم��ف��اده 
أن فاروجان ستيان اعتمد "منذ عام 1962، 
ال��م��ص��ور ال��رس��م��ي ل��ح��ف��الت ال��س��ي��دة ف��ي��روز 
أق��وى  التقاط  ف��ي  تبدع  كانت  عدسته  ألن 
أنه  الى  لها في حفالتها"، مشيرًا  اللحظات 
"نجح بإبداع الفت في التقاط صور لها في 
ع���ام 1969، حيث  األرز  ف��ي  اح��ي��ت��ه��ا  ح��ف��ل��ة 
وضعت  ف���الش  مكعب   168 بنحو  اس��ت��ع��ان 
سماء  لتضيء  مختلفة  ومسافة  ارتفاع  على 
األرز في لحظة واحدة وتحقق هذه اللقطة، 

التي نراها اآلن أمامنا!". 
ل�����َم ح���م���ل ال���م���ع���رض ع����ن����وان ف����اروج����ان 
المجيدة"  الثالثين  "األع��وام  ستيان مصور 
"المصور  ان  نورديكويان  ق��ال  لبنان؟  في 
المبدع تمايز في التقاطه صورًا عن المناظر 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واألش�����خ�����اص"، م��ش��ي��رًا ال����ى ان 
عن  ف��ي ص��ور  ب��رزت  االستثنائية  "موهبته 
جبل لبنان او في البقاع عند تصويره أهالي 
قيامهم  عند  او  القمح  خ��الل حصاد  البلدة 
بأعمال زراعية إضافية، الى تصويره جمال 
لبنان في بعض مواقعه السياحية الرئيسية 
ًا من بعلبك الى بيت الدين وصواًل الى  بدء
ال��ع��اص��م��ة ب���ي���روت ك��م��ا ت��ب��دو م��ج��م��وع��ة من 
صوره في المعرض". وقال: "كانت بيروت 
ت��ع��ان��ي ف��ي ال��م��اض��ي ك��م��ا ال��ي��وم م��ن ت��راك��م 
امطار الشتاء على طرق العاصمة. المشهد 
ذاته، مشاة يعبرون في "قلب" طرق أسواق 
بيروت القديمة وهو يعاني من فائض مياه 

أمطار الشتاء العالقة على الطرق". 
"ي������ت������ف������رع ش�����غ�����ف ع������دس������ت������ه"، وف����ق����ًا 
"بورتريه"  اتخاذه صور  الى  لنورديكويان، 
وقفوا  وادبية  وفنية  لشخصيات سياسية 
صالة  يمين  على  ال��ح��ال  كما  عدسته  ام���ام 
ال��م��ع��رض م��ث��ل ال��رئ��ي��س ك��م��ي��ل ش��م��ع��ون، 
ال��ذي جمعته م��ودة خاصة ب��ه، وص���واًل الى 
اإلم������ام ال��م��غ��ي��ب م���وس���ى ال���ص���در ورئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة األس���ب���ق ص��ائ��ب س����الم ورئ��ي��س 

الجمهورية األسبق شارل الحلو وآخرين". 
أض������اف أن�����ه ال���ت���ق���ط اي���ض���ًا ص����ورًا 
"لزعماء عرب منهم رؤساء دول عربية: 
الملك فيصل، والملك خالد، والملك 
فهد؛ والشيخ زايد بن سلطان، وأمراء 
قطر والكويت وسواهم"، مشيرًا الى 
أن "الرئيس حافظ وكذلك الرئيس 
بشار األسد طلباه اللتقاط صورهما 

الرسمية". 
في األدب، صور لعمالقة األدب 
على غرار ميخائيل نعيمة، وجورج 
ش��ح��ادة ون���ادي���ا ت��وي��ن��ي وس��واه��م، 
وقال: "تجاعيد نعيمة واضحة في 
ال��ص��ورة، وه��ي األن��ج��ح لنقل وجه 
شحادة  ام��ا  نعيمة.  بمنزلة  أدي���ب 
فالتقط صورته وهو يضع الكتاب 
في فمه وهي ردة فعل عفوية قام 
المبدع  المصور  سأله  عندما  بها 
ف����اروج����ان س��ت��ي��ان ع���ن إم��ك��ان��ي��ة 
شعوره بالضجر خالل اقامته في 

هذا البيت الواسع. فما كان على شحادة اال 
ان وضع الكتاب في فمه وب��ادر بالرد عليه، 
مشيرًا الى انه ال يمكنه الشعور باي ملل وهو 

يقتني مكتبة غنية بالكتب...".
في "الخندق ذاته"، اعطى ستيان وقته، 
"ليلتقط صورًا، كما يبدو في القسم األخير 
م��ن ال��م��ع��رض ألب��ن��اء أرم��ي��ن��ي��ا ع��ن��د ق��دوم��ه��م 
ال����ى ل���ب���ن���ان، وال���م���أس���اة ال���ت���ي ل��ح��ق��ت ب��ه��م، 
الى  اإلب����ادة"، مشيرًا  م��ن  عند مجيئهم هربًا 
السنوية  المحطات  دائ��م��ًا  يتابع  "ك���ان  ان��ه 
اإلب��ادة األرمنية في لبنان في  كلها لذكرى 
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ال��دول��ة  ارك���ان  تجمع  ص���ورة  التقاطه  ومنها 
واس���ي���اده���ا ف���ي ال��م��دي��ن��ة ال��ري��اض��ي��ة إح��ي��اء 
ال��زع��ي��م كمال  ف��ي ح��ض��ور  للمناسبة وذل���ك 
ووج������وه  اده  ري�����م�����ون  وال���ع���م���ي���د  ج���ن���ب���الط 
سياسية من تلك الفترة، إضافة الى متابعته 
ل��أرم��ن في  ال��ن��ش��اط��ات الشعبية وال��دي��ن��ي��ة 

لبنان في المناسبة ذاتها...". 

 rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

معرض لـ"فنان اللحظة" فاروجان ستيان يف اليسوعية 
املصور الشخصي لفيروز والرحابنة وللزمن الجميل

رس��وم التسجيل. وأك��د ضاهر أن االض��راب 
الحكومة  تراجع  ع��ودة عنه قبل  مستمر وال 
موازنة  بخفض  اتخذتها  التي  التدابير  عن 
الجامعة واالقتطاعات من المنح وغيرها من 

االجراءات المتعلقة بسنوات التقاعد.
وكانت هيئة الرابطة قد أكدت في بيان 
أن "اإلضراب مستمر، ولم تتم االستجابة إلى 
ساتذة الذين انطلق 

أ

المطالب األساسية ل

 

بالتظاهر، "رغم أن مطالبهم التي يتظاهرون 
من أجلها سبق أن طرحت خالل اجتماعاتي 
رواتبهم  ب��أن  لهم  وتأكيدي  بهم  المتكررة 
لن يطالها أي خفض، كما إن أرقام مشروع 
قانون موازنة العام 2019 التي أقرها مجلس 
ال����وزراء وأح��ي��ل إل��ى مجلس ال��ن��واب واضحة 
موازنة  تخفيض  عدم  ولجهة  الجهة،  لهذه 

الجامعة اللبنانية".

"ن��ق��ص م���ا" ف��ي ح��ي��ات��ه��م؟ أم ع���دم اكتفاء 
ن��ف��س��ي أو ف���ك���ري؟ أم ه���ي ف��ق��ط "ح���اج���ة" 
للخروج من روتين يومياتهم؟ أم هي "بحث" 

عن أجوبة ألسئلة طالما راودت عقولهم؟
ه���ي ح��ت��م��ًا ك���ل م���ا ورد س��اب��ق��ًا وأك���ث���ر... 
ولكنها "حاجة"؛ "حاجة" لسوء حظي وحظ 
زم���الئ���ي ف���ي ال��م��ه��ن��ة ل���م أالح��ظ��ه��ا ف���ي بني 

وطني، أو على األقل غالبّيتهم. 

على "حاجتهم" هو شيء آخر –غير المسرح- 
بتاريخهم  والزهو  وال��دي��ن،  كاالجتماعيات، 
���ع إل�����ى "ف��ي��ن��ي��ق��ّي��ت��ه��م" 

ّ
ال���م���ج���ي���د، وال���ت���ط���ل

وتنّوعهم؟ وإذا كان ما سبق يسّد حاجتهم، 
فلماذا يشعرون بين الحين واآلخر "بالحاجة" 
إلى التقاتل والحرب والتدمير، وعلى جميع 

األصعدة، عائليًا ومذهبيًا ووطنيًا ودوليًا؟
أي��ن ه��م م��ن "ال��م��س��رح" و"ال��ف��ن��ون" التي 

 

البترون، أن يكون لنا وألهل هذه المناطق 
باءت  المحاوالت  مكان مشابه... ولكن كل 
بالفشل. واألوجع من ذلك، هناك من قال لي 
من أصحاب الشأن الكبير والعام: "ال تتعب 
ن��ف��س��ك، ال��م��س��رح ف���ي ب���ي���روت ف��ق��ط. أه��ل 

المناطق األخرى ال يهّمهم المسرح".
ولكن!

بيروت-  -وم��ن ضمنها  المناطق  ك��ل  ه��ل 

تضحك هالقد؟ 
عت ألف... 

ّ
قال لي: "ما عملت شي، وطل

ع شي".
ّ
بعمل مسرح وما بطل

تنيناتهن  بس  أجبته ضاحكا: "صحيح! 
بيشبهوا بعضهن! شحادة..."

ق��ال ل��ي س��اخ��رًا: "م��ع ال��ف��رق أن الشحادة 
 من الشحادة عالطريق".

ّ
بالمسرح أذل

ودمتم.

روزيت فاضل 

ب��ع��د زي����ارت����ك ل��م��ع��رض اس��ت��ث��ن��ائ��ي ل��ص��ور 
ف��وت��وغ��راف��ي��ة ل��ل��راح��ل ف���اروج���ان س��ت��ي��ان في 
ام��رأة  ف��ي ذاك���رة  ق��د يمر  الشرقية،  المكتبة 
م��ث��ل��ي ع���اش���ت ه����ول ال���ح���رب ف���ي ط��ف��ول��ت��ه��ا 
وشبابها بعض الحسرة أو ربما الغيرة من روعة 
للرحابنة  الشخصي  للمصور  اللقطات  ه��ذه 

وللسيدة فيروز في زمن لبنان الجميل. 
وأن��ت س��ارح بصورة السيدة ف��ي��روز، التي 
شاهدتها مرة في مدخل مسرح البيكاديلي، 
ع���ن���دم���ا ك���ن���ت م����ع ع��ائ��ل��ت��ي ن��ق��ص��د ال��م��ك��ان 
لمشاهدة مسرحية بترا، يتوجه مدير مكتبة 
ال���ص���ور ف���ي ال��م��ك��ت��ب��ة ال��ش��رق��ّي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة 
إليك  نورديكويان  ليفون  يوسف  القديس 
ق���ائ���اًل: "ن��ف��خ��ر أن ن��ج��م��ع ف��ي ه���ذه المكتبة 
ك��ل م��ا قدمه ستيان م��ن أع��م��ال وه��ي بلغت 
أكثر من مئة وعشرة آالف لقطة، وهو رصيد 
من  سخّية  بمساهمة  الجامعة  عليه  حصلت 

فاروج نركيزيان".
ي��ض��ي��ف: "ع���رف���ت���ه ش��خ��ص��ي��ًا ف���ي األع�����وام 
األخ��ي��رة م��ن حياته ولمست ل��دي��ه إع��ج��اب��ًا ال 
ح�����دود ل���ه ب��ال��س��ي��دة ف���ي���روز. ه���و م���ن أش��ه��ر 
مصوري ذلك الزمن، لبناني من جذور أرمنية 
ال��ت��ق��ط ص����ورًا م���ن ال���ح���رب ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة 
واستمر الى عام 1980، وفي أولوياته صور 

عن لبنان واللبنانيين وأرمينيا واألرمن". 
وأش������ار إل����ى أن "ل����ه ف���ض���اًل ف���ي ان��ط��الق��ة 
من  تمكن  فهو  ال��دول��ي��ة،  بعلبك  مهرجانات 
اللتقاط  المناسبة  التصوير  أج��ه��زة  توفير 
ص����ور خ���ال���دة ل��م��س��رح��ي��ات ال���س���ي���دة ف��ي��روز 
والرحابنة أو حتى للمسرح الخالد واألسطوري 
لبيجار في محيط الهياكل األثرية لبعلبك". 
لنبدأ الجولة معًا في أقسام صالة معرض 
ستيان في المكتبة. في القسم األول شمال 
ال��ق��اع��ة، ص���ورة للسيدة ف��ي��روز، وم��ا أروع��ه��ا، 
وهي ملكة بترا، وهو فنان اللحظة، التقطت 
ع��دس��ت��ه دم��ع��ة ف��ي��روز ف��ي ال��م��س��رح��ي��ة.  ِل��َم 
أص���ب���ح م���ص���ور ال��رح��اب��ن��ة وال���س���ي���دة ف���ي���روز؟ 

ال��ج��واب بسيط ل��دى ن��وردي��ك��وي��ان وم��ف��اده 
أن فاروجان ستيان اعتمد "منذ عام 1962، 
ال��م��ص��ور ال��رس��م��ي ل��ح��ف��الت ال��س��ي��دة ف��ي��روز 
أق��وى  التقاط  ف��ي  تبدع  كانت  عدسته  ألن 
أنه  الى  لها في حفالتها"، مشيرًا  اللحظات 
"نجح بإبداع الفت في التقاط صور لها في 
ع���ام 1969، حيث  األرز  ف��ي  اح��ي��ت��ه��ا  ح��ف��ل��ة 
وضعت  ف���الش  مكعب   168 بنحو  اس��ت��ع��ان 
سماء  لتضيء  مختلفة  ومسافة  ارتفاع  على 
األرز في لحظة واحدة وتحقق هذه اللقطة، 

التي نراها اآلن أمامنا!". 
ل�����َم ح���م���ل ال���م���ع���رض ع����ن����وان ف����اروج����ان 
المجيدة"  الثالثين  "األع��وام  ستيان مصور 
"المصور  ان  نورديكويان  ق��ال  لبنان؟  في 
المبدع تمايز في التقاطه صورًا عن المناظر 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة واألش�����خ�����اص"، م��ش��ي��رًا ال����ى ان 
عن  ف��ي ص��ور  ب��رزت  االستثنائية  "موهبته 
جبل لبنان او في البقاع عند تصويره أهالي 
قيامهم  عند  او  القمح  خ��الل حصاد  البلدة 
بأعمال زراعية إضافية، الى تصويره جمال 
لبنان في بعض مواقعه السياحية الرئيسية 
ًا من بعلبك الى بيت الدين وصواًل الى  بدء
ال��ع��اص��م��ة ب���ي���روت ك��م��ا ت��ب��دو م��ج��م��وع��ة من 
صوره في المعرض". وقال: "كانت بيروت 
ت��ع��ان��ي ف��ي ال��م��اض��ي ك��م��ا ال��ي��وم م��ن ت��راك��م 
امطار الشتاء على طرق العاصمة. المشهد 
ذاته، مشاة يعبرون في "قلب" طرق أسواق 
بيروت القديمة وهو يعاني من فائض مياه 

أمطار الشتاء العالقة على الطرق". 
"ي������ت������ف������رع ش�����غ�����ف ع������دس������ت������ه"، وف����ق����ًا 
"بورتريه"  اتخاذه صور  الى  لنورديكويان، 
وقفوا  وادبية  وفنية  لشخصيات سياسية 
صالة  يمين  على  ال��ح��ال  كما  عدسته  ام���ام 
ال��م��ع��رض م��ث��ل ال��رئ��ي��س ك��م��ي��ل ش��م��ع��ون، 
ال��ذي جمعته م��ودة خاصة ب��ه، وص���واًل الى 
اإلم������ام ال��م��غ��ي��ب م���وس���ى ال���ص���در ورئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة األس���ب���ق ص��ائ��ب س����الم ورئ��ي��س 

الجمهورية األسبق شارل الحلو وآخرين". 
أض������اف أن�����ه ال���ت���ق���ط اي���ض���ًا ص����ورًا 
"لزعماء عرب منهم رؤساء دول عربية: 
الملك فيصل، والملك خالد، والملك 
فهد؛ والشيخ زايد بن سلطان، وأمراء 
قطر والكويت وسواهم"، مشيرًا الى 
أن "الرئيس حافظ وكذلك الرئيس 
بشار األسد طلباه اللتقاط صورهما 

الرسمية". 
في األدب، صور لعمالقة األدب 
على غرار ميخائيل نعيمة، وجورج 
ش��ح��ادة ون���ادي���ا ت��وي��ن��ي وس��واه��م، 
وقال: "تجاعيد نعيمة واضحة في 
ال��ص��ورة، وه��ي األن��ج��ح لنقل وجه 
شحادة  ام��ا  نعيمة.  بمنزلة  أدي���ب 
فالتقط صورته وهو يضع الكتاب 
في فمه وهي ردة فعل عفوية قام 
المبدع  المصور  سأله  عندما  بها 
ف����اروج����ان س��ت��ي��ان ع���ن إم��ك��ان��ي��ة 
شعوره بالضجر خالل اقامته في 

هذا البيت الواسع. فما كان على شحادة اال 
ان وضع الكتاب في فمه وب��ادر بالرد عليه، 
مشيرًا الى انه ال يمكنه الشعور باي ملل وهو 

يقتني مكتبة غنية بالكتب...".
في "الخندق ذاته"، اعطى ستيان وقته، 
"ليلتقط صورًا، كما يبدو في القسم األخير 
م��ن ال��م��ع��رض ألب��ن��اء أرم��ي��ن��ي��ا ع��ن��د ق��دوم��ه��م 
ال����ى ل���ب���ن���ان، وال���م���أس���اة ال���ت���ي ل��ح��ق��ت ب��ه��م، 
الى  اإلب����ادة"، مشيرًا  م��ن  عند مجيئهم هربًا 
السنوية  المحطات  دائ��م��ًا  يتابع  "ك���ان  ان��ه 
اإلب��ادة األرمنية في لبنان في  كلها لذكرى 
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ال��دول��ة  ارك���ان  تجمع  ص���ورة  التقاطه  ومنها 
واس���ي���اده���ا ف���ي ال��م��دي��ن��ة ال��ري��اض��ي��ة إح��ي��اء 
ال��زع��ي��م كمال  ف��ي ح��ض��ور  للمناسبة وذل���ك 
ووج������وه  اده  ري�����م�����ون  وال���ع���م���ي���د  ج���ن���ب���الط 
سياسية من تلك الفترة، إضافة الى متابعته 
ل��أرم��ن في  ال��ن��ش��اط��ات الشعبية وال��دي��ن��ي��ة 

لبنان في المناسبة ذاتها...". 

 rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

معرض لـ"فنان اللحظة" فاروجان ستيان يف اليسوعية 
املصور الشخصي لفيروز والرحابنة وللزمن الجميل

رس��وم التسجيل. وأك��د ضاهر أن االض��راب 
الحكومة  تراجع  ع��ودة عنه قبل  مستمر وال 
موازنة  بخفض  اتخذتها  التي  التدابير  عن 
الجامعة واالقتطاعات من المنح وغيرها من 

االجراءات المتعلقة بسنوات التقاعد.
وكانت هيئة الرابطة قد أكدت في بيان 
أن "اإلضراب مستمر، ولم تتم االستجابة إلى 
ساتذة الذين انطلق 

أ

المطالب األساسية ل

 

بالتظاهر، "رغم أن مطالبهم التي يتظاهرون 
من أجلها سبق أن طرحت خالل اجتماعاتي 
رواتبهم  ب��أن  لهم  وتأكيدي  بهم  المتكررة 
لن يطالها أي خفض، كما إن أرقام مشروع 
قانون موازنة العام 2019 التي أقرها مجلس 
ال����وزراء وأح��ي��ل إل��ى مجلس ال��ن��واب واضحة 
موازنة  تخفيض  عدم  ولجهة  الجهة،  لهذه 

الجامعة اللبنانية".
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