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بيت طفولة فيروز إن حكى: سنوات من اإلهمال 
متحف للذاكرة الفنّية تنفيذه رهن ملف اإلستمالك

هي جارة القمر التي تخطت حدود شهرتها 
العاملية.  اىل  ووصلت  العربية  والدول  لبنان 
للحدود  بالقلب، عابر  صوتها مالئيك يسمع 
بتاريخ  اسمها  ارتبط  واالعراق.  والطوائف 
غنت  وطن.  هوية  وببناء  الحديث  لبنان 
للحرية  والطفولة،  للحب  والفرح،  للحزن 
هي  العربية.  والقضايا  للوطن  والبطولة، 
الحضارة  الرمز،  االنسان،  فريوز  السيدة 

واملسرية.
مسرية ان اردنا تتبعها، تعود بنا اىل الجذور، 
حكايات  يخبئ  منزل  وزوايا  حيطان  اىل 
نهاد  والشباب.  املراهقة  وذكريات  الطفولة 
حداد او فريوز، ولدت يف العام 1935 والدها 
كان عامال يدويا يف مطبعة، وامها ربة منزل 
من آل البستاين من قرية الدبية يف الشوف، 
البالط - بريوت،  ترعرعت يف منزل يف زقاق 
اخواتها وعاشت  ركضت ولعبت وكربت مع 
من  تزوجت  عندما   1955 عام  حتى  فيه 

الفنان الكبري عايص الرحباين.
من  جزءا  كان  بل  مستقال،  املنزل  يكن  مل 
العثامنية  السلطات  شيدتها  للرشطة  مخافر 
يف االحياء الرئيسية من بريوت اواخر القرن 
الكركول  باسم  تعرف  وكانت  عرش،  التاسع 
العثامين اال ان مخفر الحرس يف شارع امني 
املوجودة  االخرى  املخافر  يختلف عن  بيهم 
مرتابطني  مبنيني  من  مؤلف  فهو  املكان.  يف 
وسطي   فناء  حول  الغرف  فيهام  وزعت 
وانعكس هذا التوزيع الداخيل عىل الواجهة 
تزين  ونافذتني  وسطي  باب  خالل  من 
القسم  ويتألف  الثالث،  باقواسها  الواجهة 
قرميد  يعلوهام  بيتني  من  منه  الجنويب 
احمر. من الخصائص البسيطة درابزون كان 
موجودا عىل الدرج ويظهر يف صورة للسيدة 
يف  ازيل  انه  اال  االربعينات،  فرتة  يف  فريوز 
اثناء محاوالت التخريب التي طرأت عليه يف 

الفرتة االخرية.
التطور  عىل   االسايس  الشاهد  هو  املنزل 
مدينة  يف  السكني  التحول  وعىل  العمراين 

العدل  وزير  يرافقه  البالط،  زقاق  يف  البيت 
خوري  هرني  االعامل  ترصيف  حكومة  يف 
منزل  "ان  عبود  مروان  بريوت  ومحافظ 
السيدة فريوز لن ينهار... وان وزارة الثقافة 

يف  الرتاثية  البيوت  من  وغريه  البيت  هذا 
بريوت. يف هذا االطار، تحدثت "االمن العام" 
للوقوف  عبود  واملحافظ  مرتىض  الوزير  مع 

عىل هذه الخطوات االجرائية. 

حاميته  وبهدف  والرتاثية  املعنوية  قيمته 
كبرية،  صحفية  حملة  بعد  واستمالكه 
القرار  بريوت  ملدينة  البلدي  املجلس  اتخذ 
القايض   2008/12/18 بتاريخ   977 رقم 
العقارين  عىل  العامة  املنفعة  باطالق 
للتصديق  بريوت  محافظة  عىل  واحاله 
ما  يف  البيت  وترميم  الستمالكهام  متهيدا 
بعد وتحويله اىل معلم ثقايف وفني، واقامة 
متحف لفريوز يروي سرية املكان والذاكرة. 
االوىل  دراستني  عىل  بقراره  املجلس  استند 
الكفيلة  والسبل  املعامري  االرث  عن 
بحفظه وحاميته  ملا ميثل بالنسبة للشعوب 
من  ذاكرة لتاريخها الحضاري العريق، التي 
اعدت ضمن مرشوع ارخميدس املمول من 

االتحاد االورويب. 
الدراسة الثانية اعدها مرصد مجال - جامعة 
البندقية  مدينة  من  مع خرباء  بالتعاون  البا 
يف  الثقايف   - السياحي  املسار  عن  االيطالية 
وجود  اظهرت  والتي  البالط،  زقاق  منطقة 
مبان ذات قيمة معامرية وتراثية مهمة، من 
بينها منزل السيدة فريوز يف شارع البطريركية. 
ولتجنب اعامل الهدم، ادرج وزير الثقافة يف 
حينها سليم ورده العقارين يف الئحة الجرد 
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تاريخ 2010/7/29.  
مرت سنوات قبل ان يصدر املرسوم 812 يف 
 2014/10/23 تاريخ  يف  الرسمية  الجريدة 
ان  عىل  العقارين،  باستمالك  قىض  الذي 
تدفع التعويضات لالستمالك من االعتامدات 
بلدية  موازنة  من  الغاية  لهذه  املفتوحة 
بريوت. وحددت املادة الثالثة املدة القصوى 
معامالت  خاللها  تبارش  ان  يجب  التي 
نرش  من  اعتبارا  سنوات،  بثامين  االستمالك 

املرسوم يف الجريدة الرسمية.
ان  الرتميم وبدا  معوقات كثرية حالت دون 
اعلن  حتى  به.  بأس  ال  املستفيدين  عدد 
ترصيف  حكومة  يف  الثقافة  وزير  اخريا 
تفقده  خالل  املرتىض  وسام  محمد  االعامل 

ستعمل بالتعاون مع جهة مانحة عىل اعادة 
ترميم املنزل وتحويله اىل متحف يختزن كل 

املوروث الثقايف املتعلق بالسيدة فريوز". 
اعالن اعاد بعض االمل يف تحقيق حلم ترميم 

الشدياق ميرنا 

عائلة  التاسع عرش. سكنته  القرن  بريوت يف 
حداد يف مطلع الثالثينات يف الطبقة االرضية 
من  الهجرة  فيها  ازدادت  مرحلة  يف  منه 
وكان  االنتداب،  فرتة  يف  املدينة  اىل  االرياف 
ومطبخ  واحدة  غرفة  البيت  من  نصيبها 

صغري. 
آثرت  وقد  وخجلها  بتكتمها  فريوز  متيزت 
الغناء عىل الكالم، اال انها استعادت يف بعض 
يف  طفولتها  عن  ذكرياتها  القدمية  املقابالت 
البالط حيث برز اهتاممها باملوسيقى  زقاق 
احدى  يف  وروت  مبكرة.  سن  يف  والغناء 
املوسيقى  اىل  تستمع  كانت  كيف  مقابالتها 
فيام كان امتالك راديو خاص بها حلام: "كنت 
اسمع املوسيقى يليل هّي من عند الجريان. 
باملطبخ،  وانا  العايل  بالطابق  كانوا  الجريان 
جار  شباك  عىل  بيعطي  املطبخ  وباب 
باملطبخ  وانا  بالنهار،  وبينام  بالليل  بيشتغل 
املوسيقى  تطلع  بس  بالنهار،  بشتغل  عم 
انا رافقها، ووعيه، يوعى هوي ويفتح  بلش 
ليش  ويقول  ويسّب  يعيط  ويبلش  الشباك 
هيدا؟  شو  هون؟  االذاعة  يفتحوا  بيجو  ما 
هالقصة كانت يومية لحتى فليت من البيت 
وارتاح مني كليا" )فريدريك ميرتان، وثائقي 

فريوز ولبنان، 1998(.
شهد هذا املنزل عىل تنقالت فريوز منه اىل 
القريبة  الكنيسة  واىل  املحيط،  يف  املدرسة 
التقت  الحي،  هذا  يف  اللبنانية.  واالذاعة 
الذين غريوا حياتها جذريا. ففي  باالشخاص 
يف  موهبتها  اكتشف  عرشة  الرابعة  سن 
املدرسة امللحن محمد فليفل، احد مؤسيس 
وكان  بريوت،  يف  للموسيقى  الوطني  املعهد 
الغنائية  للجوقة  مواهب  عن  آنذاك  يبحث 
فريوز  التقت  ثم  بتشكيلها.  يقوم  كان  التي 
اللبنانية  االذاعة  يف  الرحباين  عايص  بالفنان 

لتنطلق معه يف حياة مهنية جديدة.
و567   565 العقارين  عىل  البيت  يقوم 
يتوزعان عىل 17 مالكا، لكنه اهمل بعدما 
بسبب  للسقوط.  ومعرضا  مهجورا  اصبح 

ثقافة

وزير الثقافة يف حكومة ترصيف االعامل محمد وسام املرتىض.

املرتضى: اتوقع انتهاء
الترميم اواخر 2024

■ اين اصبح ملف ترميم بيت السيدة فريوز 
بعد سنوات من املامطلة؟

□ نحن حاليا يف مرحلة امتام عملية االستمالك. 
الصحيحة  السكة  عىل  امللف  وضعنا  لقد 
لن  اننا  والداين  للقايص  واوضحنا  والسليمة 
نسمح باي تسويف، وقريبا جدا سوف تنجز 
الرتميم  متويل  ان  علام  االستمالك  معامالت 
سيتم  متوافرا  يكن  مل  اذا  وحتى  متوافر، 
لدوافع  مثال  نرتح  مل  اننا  ولنفرتض  ايجاده، 
الجهة التي ستقدم التمويل ميكن تأمني متويل 
آخر. ال يجب ان يستغرق الرتميم وقتا طويال، 
لذا سنكون قريبا جدا امام معلم يوثق الذاكرة 
الفنية والثقافية التي تجسدها السيدة فريوز 
ويصبح للمدينة واحة ثقافية مميزة. اتوقع ان 

ينتهي الرتميم اواخر 2024. 

وزارة  اىل  بالنسبة  االسايس  الهدف  هو  ما   ■
الثقافة من ترميم هذا البيت؟

□ عندما يصل هذا املرشوع اىل خواتيمه، نكون 
قد حققنا الهدف االول من خالل متحف يوثق 
املوروث الفني الثقايف الغنايئ الرائع للسيدة فريوز 
بكل  املرتبط  بل  فقط،  باللبناين  املحصور  غري 
للبنان  فقط  تغن  مل  فريوز  ألن  العريب  الوجدان 
فقط بل ايضا للقضية العربية، فقد غنت للعواصم 
العربية وهي تعيش يف وجدان كل العرب. ويف 
الوقت نفسه، نكون قد انجزنا معلام تراثيا ثقافيا 
تحقيقه ال يقل اهمية عن الهدف االول املتمثل 
يف حفظ الذاكرة الفنية والثقافية للسيدة فريوز. ال 
شك يف ان من اهم واجبات وزارة الثقافة الحفاظ 
له  يكون  بشكل  وتظهريه  الثقايف  املوروث  عىل 
املردود عىل السياحة الثقافية ونكون قد اوفينا 

السيدة فريوز جزءا من حقها علينا.

هي  وما  املتحف  هذا  سيحتويه  الذي  ما   ■
النشاطات التي ستقام فيه؟

□ ال شك يف ان البيت سيصبح مقصدا سياحيا، 
عىل  املهم  االقتصادي  باملردود  سيعود  مام 
املدينة. هذا يف الشكل، اما معنويا فهو يرمز 
الثقافية، وبالتايل ما يخطط  اىل صورة بريوت 

له هو انشاء متحف فيه متثال نصفي للسيدة 
فريوز وعرض كل ما ميكن ان يرمز اليها. كام 
الكونرسفتوار  من طالب  فرقة  يوميا  ستعزف 
اغاين السيدة فريوز، اضافة اىل نشاطات اخرى.

جولة  بعد  به  خرجتم  الذي  االنطباع  ما   ■
قمتم بها يف ارجاء هذا املنزل؟

اىل  يعيدنا  العامرة  من  النوع  هذا  اوال   □
هي  عليه،  كانت  شكل  وبأي  البلد  ذاكرة 
نوع من النوستالجيا، كام ان فريوز مقيمة يف 
قلب ووجدان كل لبناين وكل عريب خصوصا 
ايقونتنا  هي  العربية.  للقضية  غنت  انها 
قبل  علينا  حالنا  وحق  والعربية،  اللبنانية 

نحفظ  ان  علينا،  فريوز  حق  يكون  ان 

تمويل الترميم متوافر 
وحتى اذا لم يكن كذلك 

سيتم ايجاده



7475
عدد 108 - أيلول 2022عدد 108 - أيلول 2022

التي  البديعة  الثقافية  وصورتنا  هويتنا 
ونحفظ  لها  متحف  خالل  من  فريوز  متثلها 
يف الوقت نفسه موروثنا الرتايث الذي يشكله 
هذا البيت، النه اذا مل نقم بهذه الخطوات 
برج  ليبنى  االرض  وستباع  البيت  سيهدم 
الثقافة  عىل  يتعرف  ان  العامل  عىل  مكانه. 
الحقيقية لهذا البلد والتمتع بالجامل الرتايث 
واالستامع  فريوز  السيدة  ومبوروث  للبيت 
تخدم  التي  واغانيها  الرصينة  املوسيقى  اىل 

القضايا الوطنية والقومية.

■ ما مصري ابنية بريوت الرتاثية االخرى؟ وهل 
من خطة لدى وزارة الثقافة؟

□  هناك توجه راسخ لدى وزارة الثقافة ان 
الرتايث تحفظ ومينع  الطابع  االبنية ذات  كل 
هدمها، وعند ادراج اي بيت يف الئحة الجرد 
ميكنك  ال  للاملك:  واضحة  الرسالة  تكون 
الهدم. اال ان الضائقة االقتصادية تحول دون 
الوقت  البيوت، ويف  تحقيق اي ترميم لهذه 
حاليا  الثقافة  ووزارة  للدولة  قدرة  ال  نفسه 
عىل ذلك، حتى ان الرتميم ليس من وظيفة 

املجال  هذا  يف  عملها  ان  اذ  الوزارة  هذه 
اما   هدمه.  ملنع  البيت  حفظ  عىل  يقترص 
بيت فريوز فله خصوصية الننا نريد تحويله 
من  مبارشا  تدخال  يتطلب  مام  متحف،  اىل 
اننا  خصوصا  التمويل  عىل  للحصول  الوزارة 
معاملة  امتام  صدد  يف  ونحن  استملكناه 
استمالكه. اما االبنية الرتاثية االخرى فليست 
ممنوع  لكن  اصحابها،  ملك  هي  بل  ملكنا 
عليهم الهدم حفاظا عىل الطابع الرتايث الذي 

تجسده هذه املنازل.

عبود: شهران النهاء
ملف االستمالك

املتبقية النجاز معاملة  الخطوات  ■ ما هي 
االستمالك؟

االستمالك  النهائية.  املراحل  يف  دخلنا   □
سينجز، والتمويل من خالل تربعات فرنسية 
اميانويل  الفرنيس  الرئيس  كلف  ان  بعد 
التربع  الفرنسية  املؤسسات  احدى  ماكرون 
لبنان  زيارة  يف  رغبته  ابدى  وقد  للرتميم، 
الرتميم،  من  االنتهاء  عند  املتحف  الفتتاح 
التي  املراحل  حول  دامئة  مراجعات  وهناك 

سلكها هذا امللف  ملبارشة الرتميم.

التي واجهتكم يف خالل  العراقيل  ■ ما هي 
انجاز املعامالت؟

□ حركنا ملف االستمالك برسعة النجازه بعد 
ووضع  القانونية  العراقيل  بعض  ظهرت  ان 
املشكلة  بالرتميم.  واملبارشة  العقار  اليد عىل 
يحاول  من  هناك  وكان  التبليغات  يف  كانت 
اىل  نتجه  اليوم  اننا  اال  التبليغ،  من  التهرب 
النهاء  الشهرين  حواىل  االمر  يتطلب  النرش. 
مع  التحدث  ميكننا  حتى  االستمالك  ملف 
االموال  ان  علام  الرتميم  ملبارشة  الجمعية 
متوافرة. وزير الثقافة قد ابدى حامسة الفتة 

حيال هذا املوضوع.

■ هل من مهلة معينة النجاز هذا االمر؟

هذا  النجاز  ميكن  ما  ارسع  يف  نعمل   □
مع  مقرصين  نكون  فعلنا  ومهام  امللف، 
اللبنانيني  الفنانني  كل  ومع  فريوز  السيدة 
لبنان وجعلوه  تراث  الذي ساهموا يف رسم 
يكون  ان  يف  امل  عىل  العريب.  الفكر  منارة 
للفن  الربيق  العادة  محطة  العمل  هذا 

اللبناين االصيل.

من  غريه  عن  البيت  هذا  مييز  الذي  ما   ■
البيوت الرتاثية يف بريوت؟

من  كبري  علم  فريوز  السيدة  ان  رمزيته   □
اعالم لبنان وال ميكن ان ال يتم انشاء متحف 
مركزا  يكون  ان  املرتقب  من  بريوت.  يف  لها 
ثقافيا لالبداع املوسيقي يضم متحفا وكل ما 
وان  واملوسيقية،  الفنية  بالنشاطات  يتعلق 
بريوت  يف  الثقافية  املراكز  اهم  من  يكون 

يعيدها اىل الخارطة الثقافية.

■ ماذا تأملون عند انجاز هذا الرتميم، وهل 
من خطة لديكم لرتميم بيوت اخرى؟

□ هو بيت من بيوت بريوت القدمية التي تشبه 
بريوت التي نحبها، وباعادة الرونق اىل هذا البيت 
نأمل يف ان نعيد الرونق اىل كل البيوت املشابهة يف 
بريوت ونعيد رونق العاصمة اىل زمن الخمسينات 
والستينات الذي تم اختطافه اليوم. لدينا مشاريع 
اليوم لرتميم عدد من البيوت املامثلة، اما التمويل 

فسيتم تأمينه عندما تتوافر النيات.

محافظ بريوت مروان عبود.

ايام الصبا فريوز عىل درج البيت.تفقد البيت.

نعمل في اسرع ما يمكن 
النجاز هذا امللف العادة 

الرونق الى هذا البيت 

لدينا مشاريع لترميم 
عدد من البيوت املماثلة 

تنتظر التمويل 


