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نبض المكان

تفاعل ومشاركة وإقامات وعروض

ّ
«بيت الفنان» وحمانا ...جيران
روان عز الدين
ّ
س ـيــدلــونــك عـلــى مـبـنــى الـبـلــديــة في
حمانا .خلفه ،يقبع منزل بشبابيك
زرق ،م ــؤل ــف م ــن ث ــاث ط ـب ـقــات .لن
تضطر إلى أن تقول ألحد اسم «بيت
ّ
يتعرف إليه .يستدلون
الفنان» كي
ع ـل ـي ــه م ــن الـ ــورشـ ــة امل ـس ـت ـم ـ ّـرة فـيــه
حاليًا ،ومــن العمال الــذيــن يزرعون
الـشـتــات أم ــام الـنــوافــذ .منذ أشهر،
هناك جلبة غير مسموعة من قبل،
في القرية املتمددة على ارتفاع 1200
متر مــربــع .تـحــديـدًا منذ بــدأ ترميم
«ب ـي ــت الـ ـفـ ـن ــان» ،ال ـ ــذي يـفـتـتــح عـنــد
الـســابـعــة مــن م ـســاء ال ـيــوم بأمسية
مــوسـيـقـيــة وف ـن ـيــة .انـطـلــق امل ـشــروع
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة مـ ــن روب ـ ـيـ ــر ع ـ ـيـ ــد ،الـ ــذي
أراد أن يـسـتـثـمــر املـ ـن ــزل ب ـم ـشــروع
ثقافي ،يسعى «إلــى إنـعــاش القرية
واالستثمار فــي املـجــال الفني الــذي
يجمع وال ّ
يفرق» في ضيعة والدته.
ً
قـ ـب ــل س ـ ـن ـ ــوات ،كـ ـ ــان امل ـ ـكـ ــان مـ ـن ــزال
مـهـجــورًا آخ ــر .اش ـتــراه عـيــد وحـ ّـولــه
إلـ ــى م ـب ـنــى م ــن ثـ ــاث ط ـب ـقــات مـعـ ّـد
الس ـت ـق ـبــال م ـش ــروع ف ـنــي .تـقــاطـعــت
أفكار الرجل األولى مع الرؤية الفنية
واإلداريــة لـ «مجموعة كهربا» التي
ّ
تعرف إليها عبر «املعهد الفرنسي
في لبنان» .راكمت الفرقة املسرحية
الـلـبـنــانـيــة خ ـبــرة طــويـلــة فــي مـجــال
ال ـع ـم ــل املـ ـس ــرح ــي م ـن ــذ تــأس ـي ـس ـهــا
عام  .2006الفعل الفني لديها يقوم
عـ ـل ــى اإلشـ ـ ـ ـ ــراك وتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
وال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــوار ،والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون والـ ـعـ ـم ــل
الـ ـجـ ـم ــاع ــي فـ ــي إن ـ ـجـ ــاز ع ــروضـ ـه ــا.
وعــي كـهــذا ،بلور مالمحهاّ ،
ورســخ
نوعًا من االشتراكية الفنية ،خارج
السيستم الـفـنــي الـقــائــم ومقاييسه
الربحية .قبل سنوات ،أطلقت الفرقة
م ـهــرجــان ـهــا ال ـف ـنــي «ن ـح ـنــا وال ـق ـمــر
والجيران» ،على «درج الفاندوم» في
مار مخايل ،داعية الناس والفنانني
ع ـلــى ال ـ ـسـ ــواء .أمـ ــا ع ــروض ـه ــا ال ـتــي
ت ـم ــزج ال ــدم ــى وال ــرق ــص وال ـف ـيــديــو
مع املسرح ،فقد جالت على مناطق
ل ـب ـنــان ـيــة لـ ــم ت ـط ــاول ـه ــا «مـ ــوجـ ــات»
بيروت الثقافية .هكذا يبدو مشروع
«بيت الفنان» ،امتدادًا لعمل الفرقة
من جهة ،ولحركات مسرحية رائدة
الق ــت نـفـسـهــا فــي الــريــف الـلـبـنــانــي،
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت .ف ـ ــي امل ــاض ــي
ال ــذي لـيــس بـعـيـدًا جـ ـدًا ،أق ــام املعلم
ال ـل ـب ـنــانــي ال ــراح ــل مـنـيــر أب ــو دبــس
مهرجانه املسرحي في الفريكة .ومن
م ـح ـتــرفــه ،خــرجــت م ــواه ــب ووج ــوه
مـ ـس ــرحـ ـي ــة ال تـ ـنـ ـس ــى .أم ـ ـ ــا ال ـع ـم ــل
الجماعي ،فكان وراء أهــم التجارب

(ريما مارون)

ّ
وتمردًا
املسرحية وأكثرها تجديدًا
مثل «محترف بيروت للمسرح» في
الـسـتـيـنـيــات ،و«م ـســرح الـحـكــواتــي»
بعدها.
يعرف عضو الفرقة أوريليان الزوقي،
الـ ــوضـ ــع الـ ـح ــال ــي ج ـ ـي ـ ـدًا :ال ـت ـم ــرك ــز
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ف ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،وانـ ـحـ ـس ــار
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــن الـ ـ ـج ـ ــدد،
وابـ ـتـ ـع ــاد ال ـف ـع ــل ال ـث ـق ــاف ــي وال ـف ـنــي
عــن ال ـعـ ّ
ـامــة ،وتهميشهم فــي معظم
األح ـيــان.ه ـكــذا تـبــدو ال ــرؤي ــة العامة
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ،م ـح ـس ــوم ــة وواض ـ ـحـ ــة:
«الشراكة واللقاء»
ي ـت ــرك املـ ــديـ ــران ال ـف ـن ـيــان لـلـمـشــروع
أوري ـل ـي ــان ال ــزوق ــي ،وإي ــري ــك ديـنـيــو،
مــع املــديــرة التنفيذية جوليان عرب
خ ـ ـيـ ــارات ال ـب ــرم ـج ــة م ـف ـت ــوح ــة أمـ ــام
االحـتـمــاالت الـجــديــدة والـطــارئــة .مع
ذل ــك ،فــإن األف ـكــار تـفــوق سعة املنزل
وغ ــرف ــه بــأك ـم ـل ـهــا ،والـ ـف ــرق ــة وج ــدت
ف ـ ـضـ ـ ً
ـاء مـ ــاديـ ــا ي ـت ـل ـق ــف ت ـط ـل ـعــات ـهــا
الفنية ،الـتــي تتجاوز ح ــدود الخلق
ّ
ال ـف ــردي (املـتـعــلــق بــالـفــرقــة) ،لتصل
إلــى تدشني وبـنــاء حالة فنية ّ
عامة.
فـ ــي امل ـب ـن ــى غ ـ ــرف ن ـ ــوم سـتـسـتـقـبــل
إق ــام ــات ف ـنــانــن أج ــان ــب ومـحـلـيــن،
ومحترفني ومبتدئني« ،نعمل على
أن تـ ـك ــون ط ــري ـق ــة ت ـق ــدي ــم ال ـط ـل ـبــات
واختيارها مرنة قدر اإلمكان» ،يشدد
ال ــزوق ــي .يـضــم امل ـنــزل صــالــة واسـعــة

سينوغرافيا
شغل
ّ
عال ،هو األول
بسقف ٍ
من نوعه في لبنان

للقاءاتّ ،
معدة بطريقة مرنة لتغيير
ديـكــوراتــه واستعمالها كـغــرف نــوم
أخرى أو كفضاء الستقبال املعارض
الفنية البصرية .إلــى جــانــب الغرف
واملطابخ والحمامات واملكتب وغرفة
األبحاث ،هناك مشغل سينوغرافيا
بسقف ع ــال ،هــو ّ
األول مــن نوعه في
ٍّ
مجهز لــورش السينوغرافيا
لبنان،
وال ــديـ ـك ــورات وال ــدم ــى .ه ـنــاك أيـضــا
اس ـ ـ ـتـ ـ ــوديـ ـ ــو ل ـ ـلـ ــرقـ ــص والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
املـ ـس ــرح ــي ،إل ـ ــى ج ــان ــب ص ــال ــون ــات
وغ ــرف جـلــوس فــرعـيــة ل ـل ـقــاءات .في

ليلة االفتتاح
بحضور الفنان واملسرحي اللبناني روجيه عساف ،واملمثلة ندى أبو فرحات،
وممثلي وزارة الثقافة اللبنانية ،والسفارة الفرنسية ،وبلدية حمانا ،تنطلق حفلة
افتتاح «بيت الفنان» عند السابعة من مساء اليوم في حمانا (تبعد  40دقيقة
عن بيروت) .في األمسية ،ستحضر فرقة خوان كارلوس كاراسكو ،التي تقدم
موسيقى التانغو األرجنتينية بأسلوب معاصر ،يرافقها راقصون ومغنون.
ّ
تضم عازف البيانو األرمني ـ اللبناني
بعدها تحل فرقة «ثالثي ساتيان» التي
آرتور ساتيان مع عازف الكونترباص خاتشاتور سافزيان ،وعازف الدرامز
أرنو أوغرلي ،حيث سيقدمون مقطوعات من ريبرتوار الجاز ،باإلضافة إلى
مقطوعات ّ
خاصة.

ً
دار املـنــزل ال ــذي يعلو جـبــا مرتفعًا
ّ
تغطيه األش ـجــار وامل ـن ــازل القديمة،
ّ
ت ـم ـت ــد م ـس ــاح ــة واسـ ـع ــة مـخـصـصــة
ل ـت ـش ـي ـيــد املـ ـس ــرح األسـ ــاسـ ــي ،ال ــذي
ي ـت ـس ــع لـ ـجـ ـمـ ـه ــور يـ ـص ــل إل ـ ـ ــى 500
شخص .رغــم أن االهتمام األساسي
ّ
في «بيت الفنان» ،يتركز على فنون
األداء وال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ،إال أن ال ـف ـض ــاء
ّ
ي ــدع ــو ف ـنــانــن آخ ــري ــن م ـثــل ال ـكــتــاب
ّ
وكـ ــتـ ــاب املـ ـس ــرح وال ـس ـي ـن ـم ــا .كــذلــك
سيحتضن مـعــارض فـنــون بصرية،
وعــروض أفــام ،وحفالت موسيقية.
ال ـح ـم ــاس ــة الـ ـت ــي تـ ـع ـ ّـم امل ـ ـكـ ــان ،قـبــل
يومني من االفتتاح ،ال ّ
تبدد هواجس
االس ـت ـم ــراري ــة ل ــدى أع ـض ــاء ال ـفــرقــة.
ّ
يتنبه الـقــائـمــون عـلــى امل ـشــروع إلــى
مـطـبــات ك ـث ـيــرة ،م ـحــاولــن تـفــاديـهــا
منذ الـبــدايــة .هـكــذا لــم تحصر إدارة
املـ ـش ــروع ب ــأف ــراد م ـح ــددي ــن« ،ألن ـنــا
ّ
نفكر على املــدى الطويل» كما يقول
ال ــزوق ــي ،مـضـيـفــا أن ـنــا «مـسـتـعــدون
للتعاون مــع املــؤسـســات وامل ـبــادرات
ال ـف ـن ـيــة األخ ـ ـ ـ ــرى» .إلـ ــى ج ــان ــب دع ــم
روب ـي ــر ع ـيــد ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم ل ـهــم امل ـك ــان،
تتلقى الفرقة أيضًا دعمًا من «آفاق»،
وم ـ ــن «م ــؤس ـس ــة امل ـ ـ ــورد ال ـث ـق ــاف ــي».
حـ ـت ــى اآلن ب ـ ـ ــدأ بـ ــرنـ ــامـ ــج األشـ ـه ــر
املقبلة يتضح شيئًا فشيئًا .فــي 19
آب (أغـسـطــس) املـقـبــل ،هـنــاك أمسية
للفنانة اللبنانية دالــن ّ
جبور التي
تـغـنــي أس ـم ـهــان .أم ــا اإلق ــام ــة الفنية
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،فـ ـسـ ـتـ ـك ــون ملـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
أعـضــاء «فــرقــة ال ــدرب األح ـمــر» التي
ق ـ ّـدم ــت ق ـبــل س ـن ــوات ع ــرض «تــاهــت
ول ـق ـي ـنــاهــا» (إخـ ـ ـ ــراج ح ـن ــان ال ـحــاج
ع ـل ــي) ف ــي بـ ـي ــروت .وب ـع ــدم ــا أقــامــت
ورش ـ ـ ـ ــة ف ـ ـنـ ــون جـ ـس ــدي ــة ل ـ ـعـ ــدد مــن
أطـفــال حمانا قبل أسابيع ،ستنظم
ورش عـ ـم ــل جـ ـس ــدي ــة وم ـس ــرح ـي ــة
وف ـن ـيــة ل ـف ـئــات ع ـمــريــة مـخـتـلـفــة من
ال ـض ـي ـع ــة ،وإقـ ــامـ ــات ومـ ـش ــاري ــع مــع
ط ــاب املـ ـ ــدارس وم ــع ط ــاب جــامـعــة
«األل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــا» ،وإقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ــة
املسرحية مع عبدالله الكفري ووائل
قـ ــدور .ه ـنــاك أي ـضــا م ـش ــروع تـعــاون
م ــع م ــؤس ـس ــات ف ــي فــرن ـســا وتــرك ـيــا
بـ ـه ــدف اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال فـ ـن ــان ــن الج ـئ ــن
ومهجرين ضمن إقــامــات فنية .أما
«ب ـيــت ال ـف ـن ــان» الـ ــذي سـيـصـيــر مـقـ ّـر
عمل «مجموعة كهربا» ،فسيستقبل
أيـضــا عــروضــا مــن مـهــرجــان «نحنا
والقمر والجيران» ،إلى جانب «درج
الفاندوم» في بيروت.
أمسية افتتاح «بيت الفنان» 19:00 :مساء
ال ـي ــوم ـ «ب ـيــت ال ـف ـن ــان» ف ــي قــريــة حـمــانــا.
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