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ثقافة وناس

مهرجانات الصيف

حكايات من المدينة
الثالثينات
الصغيرة خالل ً
واألربعينات وصوال إلى
بداية الحرب منتصف
السبعينات ،يرويها نجوم
ّ
ورواد ّ
أهم مسارح
العاصمة ،وأشهرها
«مسرح فاروق» .مساء
اليوم ،يفتتح «بار فاروق»
واضعًا على الخشبة
جزءًا من ذاكرة بيروت
الثقافية والفنية
وسام داالتي ورندة مخول
في مشهد من العرض
(محمد صباح)

رهان «بيت الدين» هذا الصيف

«بار» هشام جابر يفتح أبوابه الليلة
محمد همدر
لـ ـي ــس عـ ـ ــرض «ب ـ ـ ــار فـ ـ ـ ـ ــاروق» الـ ــذي
يـ ـنـ ـطـ ـل ــق مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم وي ـس ـت ـم ــر
حـ ـت ــى  22آب (أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس) ض ـمــن
ً
«مـ ـه ــرج ــان ــات ب ـي ــت ال ـ ــدي ـ ــن» ،ع ـمــا
مسرحيًا وغنائيًا فحسب ،أو سهرة
ك ــاب ــاري ــه ج ــدي ــدة م ــع ه ـش ــام جــابــر،
ب ـق ــدر م ــا ه ــو وث ـي ـقــة تــاري ـخ ـيــة عــن
بيروت ،التي ّ
ميزها الغرب والشرق
عـ ـ ــن س ـ ــائ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــواص ـ ــم الـ ـع ــربـ ـي ــة.
حكايات من املدينة الصغيرة التي
كــانــت تـسـمــى «زه ــرة ســوريــا» إبــان
ال ـح ـكــم ال ـع ـث ـمــانــي ،م ــن الـثــاثـيـنــات
واألربـ ـعـ ـيـ ـن ــات ال ـ ــى بـ ــدايـ ــة ال ـح ــرب
م ـن ـت ـص ــف الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـن ــات ،ي ــروي ـه ــا

ّ
ََ
حبك جابر قصته داخل ّ
وستاته
كواليس الكاباريهّ ،
والعاملين فيه ،والرواد والزبائن
نجوم ّ
ورواد أهـ ّـم مسارح العاصمة
وأش ـهــرهــا «م ـســرح فـ ــاروق» .العمل
ه ـ ــو أي ـ ـضـ ــا بـ ـح ــث قـ ـ ّـيـ ــم ف ـ ــي ذاك ـ ـ ــرة
األغنية البيروتية التي اندثرت .هي
قـصــة مـســرح لــه تــاريــخ فــي بـيــروت.
ت ــاري ــخ رافـ ـ ــق أجـ ـم ــل ح ـق ــب املــدي ـنــة
بــرغــم كــل نـكـســاتـهــا ،فــي ظــل الحكم
العثماني واالحـتــال الفرنسي وما
بعدهماّ .
سمي املكان على اسم امللك
ّ
فاروق .وحني غير مالكوه اسمه بعد
س ـقــوط مـلــك م ـصــر ،بـقــي ف ــي ذاك ــرة
الـنــاس وعلى لسانهم اســم «مسرح
ف ـ ـ ــاروق» (راجـ ـ ــع «األخ ـ ـبـ ــار» مـلـحــق
م ـه ــرج ــان ــات الـ ـصـ ـي ــف) .ذاع صـيــت
املسرح ،فقصده اللبنانيون والعرب
وانتظروا وجوهه الجديدة (النمرة
الـجــديــدة) .هكذا ضــرب املـســارح من
حــولــه ،فأفلست وتـحـ ّـولــت ال ــى دور
عــرض سينمائية ،وبقي وحــده في
س ــاح ــة ال ـ ـبـ ــرجَ .ح ـ َـب ــك ه ـش ــام جــابــر
قـ ّـص ـتــه داخـ ــل كــوال ـيــس ال ـكــابــاريــه،
سـ ّـتــات الـكــابــاريــه ،العاملني ،ال ـ ّ
ـرواد
ّ
تتغيراالشياء والظروف
والزبائن،
من حولهم بمرور السنني ،وفي كل

حقبة يسردون قصصًا ويستقبلون
وجوهًا جديدة.
يــاس ـم ـي ـنــا ف ــاي ــد ن ـج ـم ــة ال ـك ــاب ــاري ــه
التي ستصبح في ما بعد ،مديرته.
أمــا لينا سحاب ،فهي بائعة الهوى
التي هربت من منزل أهلها ،وجلبت
ّ
والرقي ،وهي
معها اللغة الفرنسية
تتباهى بثقافتها في البار وتعاير
زميلتها رندة مخول ،التي ال تتكلم ال
ّ
االنكليزية وال الفرنسية .كل يعيش
ق ـص ـت ــه فـ ــي ب ـ ـيـ ــروتّ ،
زوار امل ـس ــرح
شخصيات متفاوتة كالبورجوازي،
الـ ـقـ ـبـ ـض ــاي ،وال ـ ـج ـ ـنـ ــدارم ال ـفــرن ـســي
ّ
ّ
وزبــائــن ســتــات الـكــابــاريــه .ولستات
ّ
الـكــابــاريــه عـصــرهــن الــذه ّـبــي «نحنا
وقــاعــديــن بمطارحنا مننجح وزيــر
ومنسقط سفير» كما تقول األغنية
ّ
الـتــي ألـفـهــا هـشــام ل ـتــدل عـلــى تأثير
سـيــدات الكاباريه فــي املجتمع وفي
السياسيني وفي دورهن في «مسرح
ف ـ ـ ـ ـ ــاروق» .ال ت ـخ ـل ــو األغ ـ ــان ـ ــي ال ـت ــي
ّ
ألـفـهــا جــابــر لـلـعــرض مــن اللطشات
الـسـيــاسـيــة ،الـفـســاد وال ـص ـ ّـراع على
السلطة والــزعــامــة الـتــي تمثل جــزءًا
من تاريخ البلد ال حالة من املاضي
ال ـقــريــب .فــالـسـيــاســة وال ـف ـســاد كــانــا
مصدر وحي لعمر الزعني أيضًا ،ابن
بيروت املغني واملونولوج املعروف
الـ ــذي سـيـكــرمــه ال ـع ــرض ال ــى جــانــب
تكريمه للمغنني سامي الصيداوي،
ن ـجــاح س ــام ،وداد ،وك ـهــرمــان ومــع
ل ـف ـت ــة أيـ ـض ــا إلـ ـ ــى شـ ــوشـ ــو .ال ـب ـحــث
املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ األغـ ـنـ ـي ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة خ ــاص ــة،
سيكشف عن شكل ومضمون خاص
اندثر مع غزو أغاني الريف اللبناني
أجواء املدينة ،من خالل زكي ناصيف
والرحابنة ،وسيكشف عن كواليس
وأس ـ ـ ــرار ب ـعــض األغ ــان ــي امل ـع ــروف ــة،
مل ــاذا وملــن ّجــرى تأليفها وغـنــاؤهــا؟
ً
مثال ملــن غنى عمر الزعني «بحرية
ّ
ي ــا ريـ ـ ـ ــس» ،ومل ـ ـ ــاذا ق ـب ــل أن يـغـنـيـهــا
وديـ ــع ال ـصــافــي م ــع تـعــديــل طفيف؟
شمل البحث أيضًا أزياء تلك الحقبة،
مجتمعها وجوهها وأحداثها.
فــي «ب ــار فـ ــاروق» ت ـعــاون جــابــر مع
وج ــوه شــابــة مـعــروفــة عـلــى املـســرح

وفـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى ،م ـن ـهــم م ــن ش ــارك
ف ــي ع ــرض «ه ـشــك ب ـشــك» وع ــروض
أخرى في «مترو املدينة» .سنستمع
مجددًا إلى الفرقة املوسيقية بقيادة
زيـ ــاد األح ـم ــدي ــة (مــوس ـي ـقــى ،غ ـنــاء،
وإع ــادة تــوزيــع) وس ـمــاح أب ــي املنى
(أكــورديــون) ،وزيــاد جعفر (كـمــان)،
وبـهــاء ضــو (اي ـقــاع) ووس ــام داالتــي
(غ ـ ـنـ ــاء) .ك ــذل ــك ت ـط ــل ع ـل ـي ـنــا وج ــوه

جديدة كزياد عيتاني ،وبشارة عطا
ال ـلــه ،واملــو ّسـيـقـيــن أحـمــد الخطيب
(ايقاع) وبشار فـ ّـران (كونترباص)،
حـ ـي ــث ي ـ ـ ــؤدي م ـع ـط ــم امل ــوس ـي ـق ـي ــن
دورًا آخــر على الخشبة .تــؤدي لينا
س ـحــاب دور ال ـف ـتــاة ال ـهــاربــة اآلتـيــة
من طبقة راقية إلى الكاباريه لتفني
ف ـي ــه ص ـب ــاه ــا .ب ـع ــدم ــا ش ــارك ــت فــي
«هشك بشك» ،تقول الفنانة الشابة

ل ـ ـ «ألخـ ـب ــار» إن ـه ــا اك ـت ـش ـفــت أش ـيــاء
ك ـث ـي ــرة عـ ــن ب ـ ـيـ ــروت خ ـ ــال ال ـب ـحــث
ال ــذي أجـ ــراه ه ـشــام جــابــر لـلـعــرض.
هي حقائق عن املدينة األكثر حرية
واألك ـثــر انـفـتــاحــا بــن جــاراتـهــا ،عن
أغانيها وعــن شخصياتها ،إضافة
الى ّ
تعرفها على تاريخ أهم مسارح
بـ ـ ـي ـ ــروت .ال ـ ـعـ ــرض س ـي ـن ـق ــل أجـ ـ ــواء
الـ ـف ــرح وأجـ ـ ـ ــواء الـ ـف ــن ،الـ ـت ــي كــانــت
ت ـع ـي ـش ـه ــا بـ ـ ـي ـ ــروت .وهـ ـ ـ ــذا املـ ـس ــرح
استضاف وساهم في إطالق أسماء
ك ـب ـي ــرة ف ــي ع ــال ــم الـ ـف ــن .لـلـقـبـضــاي
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـح ـم ــي أب ـ ـنـ ــاء امل ـن ـط ـقــة
ومـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــاري ـ ــه ،وخـ ــاصـ ــة
نـجـمــاتــه وراق ـص ـت ــه ،ح ـكــايــة أي ـضــا.
كذلك األمر بالنسبة إلى النادل زياد
ع ـي ـتــانــي ،الـ ــذي يــريــد إث ـب ــات نفسه
عـلــى خـشـبــة امل ـس ــرح والـ ـخ ــروج من
مــوقــع الـ ـن ــادل ،ك ــي يـسـتـطـيــع الـفــوز
بـقـلــب إح ــدى ب ـنــات ال ـكــابــاريــه ،لكن
بائعة الهوى بدورها تنتظر الفوز
بــزبــون يـتــردد كــل ليلة ،هــو الــزبــون
ال ـث ــري ب ـش ــارة ع ـطــال ـلــه .ل ــن تنتهي
حكايات «مسرح فاروق» .سيستمر
ً
العرض بصخب وصوال الى الحقبة
األهــم في تاريخ بيروت والكاباريه
أي فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة الـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات وب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة
السبعينات؛ بيروت تعيش الثقافة
والـفــن والـتـطــورات السياسية فيها
وفـ ــي امل ـن ـط ـقــة ،وت ـس ـت ـمــر ال ـع ــروض
الـ ـ ــى بـ ــدايـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرب ،حـ ـي ــث ت ــدخ ــل
أصـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـض ـ ــرب وال ـ ـق ـ ـصـ ــف ال ــى
مـســامــع س ـهــارى ال ـكــابــاريــه ،فكيف
سـ ـيـ ـتـ ـص ـ ّـرف ــون؟ ع ـل ـي ـن ــا ان نـنـتـظــر
مـ ـش ــاه ــدة ال ـ ـعـ ــرض ال ـ ـ ــذي ان ـت ـق ـلــت
تمارينه إلى بيت الدين منذ  4أيام،
ك ـم ــا زي ـ ــد  150مـ ـقـ ـع ــدا ،لـيـسـتـطـيــع
امل ـ ـ ـسـ ـ ــرح اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب ال ـ ـح ـ ـجـ ــوزات
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة .ال ـل ـي ـل ــة سـ ـنـ ـت ــرك خـلـفـنــا
ب ـيــروت الـحــالـيــة ونــذهــب فــي رحلة
ّ
نحو بيروت األمــس ،علنا نستعيد
القليل من صورتها الجميلة ،ونرى
ما الذي فعلناه بـ «ست الدنيا».
بار فــاروق» :ابتداء من مساء اليوم حتى«
 22آب (أغ ـس ـط ــس) ـ ـ «م ـهــرجــانــات بيت
الدين» .لالستعالم01/373430 :

