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افتتاح سحري جمع بين جورج خباز ولبنان بعلبكي
أيقونات الزمن السعيد انبعثت في إهدن

من العرض أول من أمس

بيار أبي صعب
ّ
«سحريًا» في أعالي الشمال ،في عرين «املــردة» ،عند سفح
كان موعدًا
ّ
الجبل األخضر .افتتاح «مهرجان أهدنيات الدولي» جاء محاطًا بالهالة
والدهشة ،مسكونًا باالبتكار واملفاجأة والـفــرادة ،مدعومًا بالضخامة
ّ
االستعراضية التي تصنع االفتتاحات الناجحة .إذا كــان «أهــدنـ ّـيــات»
ّ
ّ
ّ
مهرجانًا يافعًا نسبيًا ،أي أنــه حقًا مهرجان متحرر من ثقل التاريخ
ّ
ّ
إضافية على االختبار
االحتفالية ،فذلك يعطيه قــدرة
وعــبء التقاليد
والتجريب واملغايرة ،واملراهنة على االختالف .هذا هو الرهان الذي أخذته
ّ
فرنجية هــذا املوسم ،حني عهدت إلــى املمثل املتعدد
على عاتقها ريما
املواهب جورج ّ
خباز ،بمغامرته املجنونة .استعادة مجموعة من األفالم
الخالدة التي تسكن ذاكرتنا ،باملوسيقى والصورة والحركة ،بحضور
أوركسترا ضخمة ترافق العرض ،بل هي العرض ،يقودها املايسترو
املرهف واملاهر لبنان بعلبكي« .سينما أوركسترا» ،أ و �Ciné Orches
 treحسب العنوان الفرنسي لعرض االفتتاح الذي ألهب الجمهور ،دعوة
ّ
إلــى السفر فــي الــذاكــرة ،الـفـ ّ
والجماعية .رحلة حميمة فــي الذائقة
ـرديــة
ّ
ّ
والـتــاريــخ ،وحــتــى السياسة إذا حدقنا جــيـدًا ،مــن خــال لقطات خالدة،
ومشاهد وحــوارات نعرفها عن ظهر قلب ،أو يتلقفها القادمون الجدد
خريطة طريق ّ
ثقافيةّ ،
تجسدت أمامنا على الخشبة ،وخرجت أحيانًا من
ّ
الشاشة لتصبح عرضًا حيًا.
خرج من الشاشة رجال «حرب النجوم» اآلليون ،راقصو «الغناء تحت
املـطــر» (فيلم جــن كيلي الغنائي) ،عاشقا زيفيريللي الشكسبيريان

يؤديان رقصة النهاية ،الثنائي ألفريدو /والطفل توتو من فيلم جوزيبي
تورناتوري الشهير الذي يحكي عشق السينما والزمن الهارب… نساء
نادين لبكي يطبخن «حشيشة قلبي» عسى الحشيشة تصنع السلم
األهـلــي فــي لبنان ،فيما وقـفــت تانيا صــالــح إلــى يـســار الخشبة تـ ّ
ـؤدي
أغنيات َ
فيلمي لبكي («كــارامـيــل»« ،هــأ لــويــن» ،من كلمات تانيا غالبًا
ّ
وألحان خالد مزنر) ...ولم نفلت من «سوبرمان» ريشارد دونر يتزحلق
على حبل فــوق رؤوسـنــا ،وال من ّ
الخيال وفرسه يعبران أمــام املسرح
َ
خارجني من ويسترن «السبعة الرائعون» .أما إيمانويال خيرالله ،الطفل
ً
طفال ،فجاء يحيينا شخصيًاّ
ّ
«غــدي» بطل جــورج خباز الــذي لم يعد
(وقفة لها دالالتها في سياق رسالة هذا املهرجان الذي يعود ريعه لدعم
«مركز سرطان األطفال في لبنان» و«أكاديمية جورج نسيم خرياطي
للسير» التي تهدف إلــى نشر التوعية حــول السالمة املــروريــة) .ولعل
لحظة الذروة هي عبور «أسعد» عربجي «سفر برلك» (األخوين رحباني/
هنري بركات) ،املمثل عبد الله حمصي ،أمامنا ،بعد كل هذه السنوات،
ّ
«العثملية»
م ــرددًا بلهجته الشمالية األث ـيــرة مونولوجًا عــن م ـصــادرة
لحمولته مــن الـقـمــح« .عيني مــا تـشــوف الـنــوم يــا دي ــب»! أكـسـســوارات
األفالم وديكوراتها ،تجسدت أيضًا على الخشبة أحيانًا ،من آلة عرض
سينما بارديزو ،إلى شرفة جولييت ،من دون أن ننسى قبعة شارلو…
على الشاشة راحت تتعاقب الصور وتتقاطع« :العراب» مارلون برندو…
سوبرمان وإنديانا جونز .أنتوني بيركينز وجانيت اليت بطال «سايكو»
هيتشكوك ،في مشهد ّ
الحمام الذي طبع تاريخ السينما ،شارلي شابلن
فــي أغنية «األزم ـنــة الحديثة» الشهيرة… لكن االسـتـعــراض ال ــذي دعا
إلى العيد هيتشكوك وسبيلبرغ وشابلن وكوبوال وزيفريللي ولوكاش
وتورناتوري… وآخرين بينهم نادين لبكي وخباز نفسه ،ال معنى له من
دون املوسيقى .فقد جاءت نسغ االستعراض ،وبعده الثالث ،والطاقة التي
تحمل سائر العناصر .املوسيقى هي سحر اللعبة هنا ،إكسير الزمن
ّ
الهارب… كان املايسترو لبنان بعلبكي هو املتحكم الفعلي بأعصابنا
ومشاعرنا في تلك السهرة املعلقة خارج الزمن .استعادت األوركسترا
ألحانًا شهيرة هي األخرى ،بتوقيع نينو روتا وإنيو موريكوني وجون
ويليامز (ســوبــرمــان ،حــرب النجوم ،انديانا جــونــز) ،وآخــريــن… كانت
الفضاء املجرد الذي يحتضن لعبة التوازيات امللموسة بني األزمنة ،لعبة
ّ
«بكائية» أحيانًا ،لكن ال بأس .فقد
مطعمة بالحنني زادها جورج خباز
ً
كانت أمسية سنتذكرها طويال .شكرًا إهدن.

«موسيقى البحر»
أطربت زيرة صيدا
آمال خليل

«أعياد بيروت»
ختامها مسك!
تختتم «مهرجانات أعياد بيروت» فعاليتها
لهذا العام بحفلة ّ
مميزة تحييها إليسا
(الصورة) ،يوم الخميس املقبل في ّ
مجمع الـ
«بيال» في العاصمة اللبنانية .في هذا املوعد،
ستؤدي الفنانة اللبنانية باقة من أعمالها
القديمة والجديدة ،أبرزها أغنية «عكس اللي
شايفنها» التي أبصرت النور أخيرًا على
طريقة الفيديو كليب ،تحت إدارة املخرجة
اللبنانية آنجي ّ
جمال.
حفلة إليسا 3 :آب (أغسطس) املقبل ـ الساعة
مساء ـ ّ
ً
مجمع «البيال» (واجهة بيروت
التاسعة
البحرية) .لالستعالم01/999666 :

«بنص البحر» ،استمعت صيدا إلى
«موسيقى البحر» ليل الخميس في أمسية
للمؤلف املوسيقي الصيداوي حسن عبد
الجواد في «زيرة» صيدا .على بعد حوالى
كيلومتر واحد عن الشاطئ ،تحلق أكثر
من  700شخص حول حفلة نظمت في
إطار خطة بلدية صيدا وجمعية أصدقاء
الزيرة ،إلعادة إحياء «الزيرة» كمرتكز رئيس
لألنشطة الثقافية والفنية والسياحية
في املدينة كما كانت منذ عقود .قبل عبد
الجواد ،على بحر صيدا غنت الفنانة
الراحلة صباح في بداية الستينيات في
إطار مهرجانات الربيع الفنية .تلك كانت
ُ
تقام على مسرح عائم استحدث بجانب
القلعة البحرية ،ومنها شدت صباح «يا
مينا صيدا اشتقنالك» .الزيرة املمتدة على
مساحة  700متر مربع ،كانت عبارة عن
جرف ونتوءات صخرية ،عملت البلدية
على فرش بعض زواياها بالرمل لتشجيع
الزوار على ارتيادها .بعد عامني ،تحولت
إلى شاطئ رملي في قلب البحر .فوقها،
ترتفع منارة حديثة إلرشاد السفن إلى املرفأ
القريب.
إلى األمسية ،نقل املشاركون بالقوارب .في
ليل الزيرة ،عزف عبد الجواد على البيانو
ورافقه أحد عشر عازفًا من أبناء املدينة
عزفوا على الكمنجات والغيتار وآالت النفخ
واآلت اإليقاعية .صاحب الرعاية ،رئيس
البلدية محمد السعودي اعتبر في كلمة
االفتتاح أن تلك األمسية أعادت كبار السن
من الصيداويني إلى الزمن الجميل حيث
كانت تقام الحفالت الصيفية التي يحضرها
زوار من لبنان والعالم العربي .ريع الحفلة
ـ بحسب رئيس الجمعية كامل كزبر ـ يعود
إلى مشاريع تطوير الزيرة منها الحديقة
املائية والتدريب على الغطس في محيطها.

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
أنا أعني ما أقول...
َ
َ
نعم! َ
أنت تستطيع ْأن تجعل ِمن َمأت ِم َك ِعيدًا.
َ
ْإن َ
ضحكة سعاد ِتهم
شاركة
كنت عاجزًا عن ُم
ِ
ِ
«أعدائ َك» ِ
َ
ّ
َ
التي ال بد ِمن الت َـو ُّر ِط فيها بني الحني واآلخر،
َفـ : ...بدون ْأن َينتب َه َ
إليك أحد،
ِ
َ ْ ِ
خلف ذلك الجدار
اِ نع ِطف إلى َ ِ
ُ
ْ
سران َك في العتمة!
واذرف دمعة خ ِ
َ َْ
وطبعًا ،ال تنـس:
َ َ
ْ
ْ
َ
مغفرة
ابت
اِ جعل على شفتيك
سامة ِ
ِ
ً
ً
َ َّ
ضحكة طا ِلعة ِم َن القلب!
وت َـمـن لهم ِ
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يا قلب!
ْ
القلب ،يا ّأيها ُ
ّأيها ُ
أرجوك:
القلب،
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
نعس ،وال تن ْم ،وال تقل«َ :ملـل ُت وت ِع ُ
ال َت ْ
بت»!
ّ
انتظرني
على األقل،
ِ
ُ
َ
هوات،
نج َز ما بقي في ُعهدتي ِم َن
األحالم ،والش ِ
أل ِ
ِ
القابلة للتأجيل.
غير
ِ
ِ
واملواعيد ِ
القلب ،يا َ
ّأيها ُ
قلب حياتي:
ُ
بقلب إنسان،
كما يليق ِ
ْ
كن شجاعًا ،شهمًا َ
وصبورًا،
َ ْ
وال تخذلني!
2017/1/18

