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ثقافة وناس

ّ
وقلة الدعم الرسميُ ،ولدت في فرن ّ
نبض المدينة
الشباك (قضاء بعبدا) الشهر الماضي خشبة جديدة
على الرغم من ضعف التمويل
ّ
متطور
تهدف إلى تقديم نوع جديد من الفن ،وتأمين مساحة عمل للطالب ،إلى جانب نشاط أكاديمي لتعليم التمثيل بأسلوب

ّ
مسرح جديد في بيروت مفتوح للشباب والمكرسين

سليمان زيدان نقل المغامرة إلى «أبراج»

بدأ سليمان زيدان هذه التجربة بتشجيع من صديق كان شريكًا في المراحل األولى (مروان بو حيدر)

نادين كنعان
من رحم الواقع املــأزوم الذي يعيشه
املسرح اللبناني ومقاومة املشتغلني
ّ
فيه بهدف البقاء على الرغم من قلة
اإلمـكــانــات املــاديــة والــدعــم الرسمي،
ُولد «مسرح أبــراج» .مغامرة ثقافية
جديدة ،انطلقت في  20كانون الثاني
(يـنــايــر) املــاضــي فــي الطابق الثاني
السفلي مــن «سنتر أب ــراج» فــي فرن
ال ـشـ ّـبــاك (ق ـضــاء ب ـع ـبــدا) ،مــع عــرض
افتتاحي ملسرحية «درس عمومي»
لـلـمـخــرج ه ـشــام زي ــن ال ــدي ــنُ .ع ــرض
الـعـمــل م ـج ـ ّـددًا فــي ّ
األول مــن شباط
(ف ـ ـبـ ــرايـ ــر) الـ ـح ــال ــي ،وه ـ ــو مـقـتـبــس
عــن «ط ــرط ــوف» ملــولـيـيــر و«الـ ــدرس»
ليوجني يونيسكو.
ب ـعــد ع ــام ــن ع ـلــى إغ ـ ــاق الـسـيـنـمــا،
ق ـ ـ ّـرر ال ـف ـن ــان وامل ـس ــرح ــي الـلـبـنــانــي،
سليمان زيدان ،أن يبدأ هذه التجربة
بـتـشـجـيــع م ــن ص ــدي ــق كـّ ــان شــريـكــا
فــي املــراحــل األول ــى ،إال أنــه لــم ُيكمل
الطريق.
ص ـب ــاح الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ،قـصــدنــا
املـ ـك ــان مل ـع ــاي ـن ــة امل ـ ـشـ ــروع ع ــن ق ــرب
وال ـت ـع ـ ّـرف إل ــى ع ـ ّـراب ــه .بــالـقـلـيــل من
اإلمـ ـك ــان ــات وال ـك ـث ـي ــر م ــن امل ـج ـهــود
الفردي ،أبصر «مسرح أبراج» النور،
ب ـت ـفــاص ـي ـلــه امل ـت ــواض ـع ــة وك ــراس ـي ــه

ال ـح ـم ــر الـ ـ ـ  138وخ ـش ـب ـتــه امل ـق ـبــولــة
ال ـح ـجــم« .الـ ـه ــدف األس ــاس ــي ه ــو أن
يكون هناك فن من نوع جديد ،ورفع
مستوى اإلمكانات املتوافرة للشباب،
ّ
على أمــل أن يشكل هــذا املكان أيضًا
ّ
م ـق ـص ـدًا ل ـف ـنــانــن ّمـ ـك ــرس ــن» ،يـقــول
زيــدان لـ «األخـبــار» .ويضيف« :كلفة
امل ـســارح فــي لـبـنــان مرتفعة جـ ـدًا ،ال
سـ ّـي ـمــا بــالـنـسـبــة لـلـفـنــانــن الـ ــذي ال
يــزالــون فــي بــدايــة طــريـقـهــم املهنية.
أسعى ليكون «مسرح أبراج» متاحًا
ّ
وم ـنــاس ـبــا ل ـل ـج ـم ـيــع» .ي ــرك ــز الـفـنــان
الـ ــذي درس امل ـس ــرح ف ــي «ال ـجــام ـعــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» وامل ــوس ـي ـق ــى ال ـشــرق ـيــة
عنصر
ف ــي «ال ـكــون ـســرف ـتــوار» ع ـلــى ّ
ال ـش ـب ــاب ك ـث ـي ـرًا ،خ ـص ــوص ــا «أن ـن ــي
واجـهـ ّـت هــذه املشكلة ّأي ــام الــدراســة،
كما أنـهــا تنتشر كثيرًا فــي صفوف
ط ــاب ال ـجــام ـعــة الــوط ـن ـيــة الـفـقـيــرة،
ّ
ال ـتــي تـشــكـ ّـل رك ـيــزة لـلـفــن الـلـبـنــانــي.
ّ
لـ ــأسـ ــف ،إن ـ ـهـ ــا م ـه ـم ـل ــة وم ـت ــره ـل ــة
َ
يحارب
وقسم املسرح فيها تحديدًا
ويناضل».
ّ
ي ـق ـ ّـر سـلـيـمــان زي ـ ــدان بـ ــأن الـتـمــويــل
ض ـ ـ ـ ّـروري وك ــذل ــك ال ــدع ــم ال ــرس ـم ــي،
ّ
إال أنــه مــؤمــن بــأن «الثقافة ال يمكن
أن ت ـك ــون ت ـ ـجـ ــارة ...ي ـجــب أال يصل
بنا األمــر إلــى درجــة عبادة التمويل
وتـ ـفـ ـصـ ـي ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ع ـلــى

أس ـ ــاس ـ ــه ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـح ـص ــل ك ـث ـي ـرًا
اليوم لألسف» .هكذا ،يأمل صاحب
مـســرحـيــة «يـقـطــع الـكـلــب وعيشته»
( )2010أن يحتضن «مسرح أبــراج»
ً
أع ـمــاال «ذات مـسـتــوى» ،ويلفت إلى
ّ
أن عـ ـ ــددًا م ــن امل ـم ـث ـلــن وامل ـخ ــرج ــن
امل ـعــروفــن أبـ ــدوا إعـجــابـهــم بــاملـكــان
ّ
ورغ ـب ـتــه ف ــي ال ـع ـمــل ف ـي ــه« :ق ــد يـ ّظــن
بعضهم أن املساحة صغيرة لكنها

يحتضن الفضاء هذا الشهر
أمسية لـ «كورال الفيحاء» اآلتي
من طرابلس بقيادة المايسترو
باركيف تاسلكيان
م ـع ـقــولــة جـ ـ ـدًا ،وقـ ــد ت ـخ ــدم األع ـم ــال
الهادفة إلى بناء عالقة مع الجمهور،
خصوصًا تلك التفاعلية منها».
ت ــرج ــع ّخـ ـب ــرة زيـ ـ ـ ــدان إل ـ ــى س ـن ــوات
مضت .إنه ممثل ومخرج وموسيقي،
يعمل أيـضــا على تأليف املوسيقى
والنصوص املسرحية التي يحرص
ع ـلــى تـطـعـيـمـهــا بــاألن ـغ ــام وال ـغ ـنــاء،
وقد شارك في أعمال مع طالب ،ومع
أسـ ـم ــاء ب ـ ـ ــارزة م ـث ــل ن ـض ــال األش ـق ــر
ومنير كسرواني وغيرهما.

ون ـ ـظ ـ ـرًا إل ـ ـ ــى ت ـم ـل ـم ـل ــه م ـ ــن ط ــري ـق ــة
تدريس الفنون (خصوصًا التمثيل
واإلخــراج) في «الجامعة اللبنانية»
تـ ـح ــديـ ـدًا ،ع ـم ــد ّص ــاح ــب م ـســرح ـيــة
«أن ـ ــا م ـب ـســوط إن ـ ــي م ـ ّـي ــت» ( 2014ـ
م ـق ـت ـب ـســة عـ ــن «ك ــرنـ ـف ــال األش ـ ـبـ ــاح»
للكاتب الفرنسي موريس دوكوبرا)
بمشاركة عــدد من املتخصصني في
م ـج ــاالت مـخـتـلـفــة ،م ــن بـيـنـهــا علما
ال ـن ـف ــس واالجـ ـتـ ـم ــاع (م ـن ـه ــم م ــروى
دن ـ ـ ـ ـ ــدن) ،إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث ف ـ ــي ت ـط ــوي ــر
طريقة تدريس التمثيل ،األمــر الذي
ّ
ّ
متطورة بميزانيات
تخصصه دول
كبيرة ،فـ «املسرح بالنتيجة مختبر
ّ
حــي» .لكن ،بما أن األمــر ال ينسحب
ع ـل ــى ل ـب ـن ــان ط ـب ـع ــا« ،ن ـ ـحـ ــاول فـعــل
شـ ــيء م ــا ب ـم ـج ـهــود ف ـ ــردي ج ـ ّـب ــار».
أمــا النتيجة ،فكانت «الـتـ ّ
ـوصــل إلى
منهج مــن خمس مــراحــل (مــع رقص
ّ
وغناء وتأهيل صوتي ،)...تستمر كل
ّ
بمعدل
منها على مدى أربعة أشهر،
ست ساعات تمثيل أسبوعيًا .وهذا
ّ
أقـ ـص ــى مـ ــا ن ـس ـت ـط ـيــع ت ـق ــدي ـم ــه ألن
ّ
لتكبد أعباء
الطالب غير مستعدين
مالية كبيرة».
امل ـ ــرح ـ ـل ـ ـت ـ ــان األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى والـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة،
م ـخـ ّـص ـص ـتــان ل ـل ـم ــدرس ــة ال ــروس ـي ــة
ّ
(ستانسالفسكي ،)...وتــركــز الثالثة
والـ ــراب ـ ـعـ ــة ع ـل ــى املـ ــدرسـ ــة األمل ــان ـي ــة

(بــريـخــت) ،فيما تتمحور الخامسة
للحداثة ومــا بـعــدهــا ،على أن يقدر
الطالب فــي النهاية على «الــوصــول
ب ــأس ــرع وق ــت مـمـكــن ل ـت ــأدي ــة أف ـعــال
مسرحية بكل ما للكلمة من معنى».
يـ ـع ـ ّـد ع ـم ــل ه ـ ــذا املـ ـحـ ـت ــرف ام ـ ـتـ ــدادًا
ط ـب ـي ـع ـي ــا مل ـ ــا ك ـ ـ ــان ي ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه م ــرك ــز
 ZArtZoneالـ ــذي شـ ــارك زي ـ ــدان في
تــأسـيـســه ،وك ــان قــد انـتـقــل قـبــل عــام
الشباكّ ،
ّ
مقدمًا
من الحمرا إلــى فــرن
دروس ـ ـ ــا ف ــي الـ ـفـ ـن ــون ع ـم ــوم ــا ،عـلــى
رأسها املوسيقى والتمثيل.
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــروض امل ـســرح ـيــة
وال ـن ـش ــاط األك ــاديـ ـم ــي ،ستحتضن
خشبة «أبراج» مواعيد فنية «راقية»،
ّأول ـ ـهـ ــا فـ ــي  24شـ ـب ــاط مـ ــع «كـ ـ ــورال
الفيحاء» اآلتــي من طرابلس بقيادة
املايسترو باركيف تاسلكيان ،يليه
األستاذ في «الكونسرفتوار» جوزف
ع ـي ـســى ف ــي  3آذار (م ـ ـ ــارس) املـقـبــل
ال ــذي سيحيي حفلة تـضــم أغنيات
ّ
م ـ ــن ال ـ ـفـ ــن األص ـ ـ ـيـ ـ ــل ،قـ ـب ــل أن ت ـط ــل
نسرين حميدان في الثامن والتاسع
مــن الـشـهــر نفسه فــي سـهــرة طربية
ّ
مميزة.
«مـ ـس ــرح أبـ ـ ـ ــراج» :س ـن ـتــر «أبـ ـ ـ ــراج» (ف ــرن
ّ
الشباك ـ الطابق الثاني السفلي ـ قضاء
بعبدا) .لالستعالم01/288760 :

