
بيسان طي 

ك��ان امل��وع��د ف��ي أي��ار )م��اي��و( 2٠٠8. يومها، جاءت 
م عروضًا من »أوبرا 

ّ
فرقة صينية إلى بيروت لتقد

 االزمة السياسية 
ّ

بكني« على خشبة »مونو«، إال أن
في لبنان لم تسمح بذلك. وها هو »مسرح مونو« 
ف��ي جامعة  ال��درام��ي��ة  الفنون  فرقة معهد  م��ج��ددًا  يستضيف 
م ثالثة عروض من »أوبرا بكني« ابتداًء من اليوم 

ّ
شنيانغ لتقد

بالتعاون مع »معهد كونفوشيوس« في الجامعة اليسوعية. 
النشأة األول���ى للمسرح  م��ن  تستمد »أوب���را بكني« ج��ذوره��ا 
ال��ص��ي��ن��ي ال����ذي ول���د ف���ي ال���ق���رن ال��ث��ان��ي ك��م��زي��ج ب���ني املسرح 
انتشارها  بكني«  »أوب��را  وعرفت  املهّرجني.  وألعاب  الغنائي 

الصينية  ال��ع��اص��م��ة  ف��ي  األول 
أواخ���������ر ال�����ق�����رن ال����ث����ام����ن عشر 
»هويبان«  ف���رق���ة  وص������ول  م����ع 
إل��ي��ه��ا م��ن ج��ن��وب ال��ب��الد. وفي 
ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر، تبلورت 
نضوجًا  وع����رف����ت  ع����روض����ه����ا 
كبيرًا. وهنا، ال بد من اإلشارة 
ت 

ّ
إلى أن مدرسة كزيليانشغ أد

 حتى عام 1٩45 ����� دورًا رئيسًا 
في تحديد تطّور تلك املؤسسة 

الفنّية. 
األحوال  ي 

ّ
ت���������������������رد أس���������ه���������م 

االقتصادّية في العقود األخيرة 
من القرن التاسع عشر، وعجز 
األث���ري���اء ع��ن م��واص��ل��ة تمويل 
بانتشار  امل���س���رح���ي���ة،  ال����ف����رق 
مساحات للعروض العامة، ما 
ى إلى زيادة الفرق التي تقدم 

ّ
أد

ب���ك���ني«، وه���ي تتجاوز  »أوب�����را 
حاليًا 4٠٠ فرقة. 

ري��ب��رت��وار »أوب����را ب��ك��ني« يضم 
إلى  ��ق��س��م 

ُ
ت ق��ص��ة،  ن��ح��و 13٠٠ 

ال����والء والواجب،  ف��ئ��ات:  س��ب��ع 
الوقائع  األخ��الق��ي��ة،  ال��ت��ع��ال��ي��م 
القصر،  ق��ص��ائ��د  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
قانونية،  ق��ض��اي��ا  غ���رام���ي���ات، 

أساطير عن الخالدين. 
 من أربعة 

ً
يتألف العرض عادة

فصول، تمتزج فيها الحوارات 
والرقص  وال����ش����ع����ر  وال����غ����ن����اء 
القتال،  وف������ن������ون  واإلي��������م��������اء 
امل��س��ت��ق��اة م���ن ت��ق��ال��ي��د صينية 
غنائيات  وأل����ح����ان  م��خ��ت��ل��ف��ة، 
منوعة. وتعكس مبادئ »أوبرا 
االعتبارات  وق����واع����ده  ب���ك�ني« 
السلوك  في  الكونفوشيوسية 
واألخالق. تقوم العروض على 

واألسلبة هي  والغناء.  الكالمي  واألداء  الحركة  بني  التناغم 
لغة هذا املسرح الفنية. وال تنحصر األسلبة ب��أداء املمثلني، 
ب���ل ت��ن��س��ح��ب ع��ل��ى ج���وان���ب م��ت��ع��ددة م���ن ال���ع���رض كالديكور 
 ك��ل عنصر م��ن العناصر 

ّ
. وي��م��ك��ن ال��ق��ول إن

ً
وامل��اك��ي��اج م��ث��ال

املشهدّية يحمل معنى محددًا. في العروض التي يستضيفها 
»مونو«، سيتابع الجمهور خمس قصص هي: »عند مفترق 
ال���ورود« و»معركة  العائلة يانغ« و»نشر  ال��ط��رق« و»ب��ط��الت 

تحت املاء« و»التقاط سوار«.

8:30 مساء اليوم حتى 19 كانون األول )ديسمبر( ���� »مسرح مونو« 
)األشرفية( ���� لاستعام: 01/202422

ولو في بيروت

يقوم 
العرض على 

التناغم بين 
الحركة واألداء 
والغناء ويرتكز 

أساسًا على 
األسلبة

أوبرا بكين
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