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ثقافة وناس

مهرجانات الصيف على مدى ثالثة ّأيام ،سيجتمع أكثر من  60فنانًا لبنانيًا وأجنبيًا على خشبة المهرجان الشوفي العريق لتقديم استعراض ضخم (تأليف
وإخراج هشام جابر) تختلط فيه فنون السياسة بالسيرك والمسرح والسحر والموسيقى والغناء ،ضمن رحلة إلى بلد َّ
متخيل اسمه «خربة األحالم» ،حيث يجري
مهرجان انتخابي فريد من نوعه!

حين تلتقي السياسة بفنون السيرك واإلستعراض

هشام جابر سيسحركم في «بيت

نادين كنعان
«مـ ـ ــن ي ـح ـت ــاج إلـ ـ ــى سـ ـي ــرك ب ــوج ــود
السياسة؟» .طرحت صحيفة «لوس
أن ـج ـل ـيــس ت ــاي ـم ــز» ه ــذا الـ ـس ــؤال في
عـنــوان مقال نشرته فــي بــدايــة العام
ال ـح ــال ــي ي ــرص ــد ردود أفـ ـع ــال ّ
رواد
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي فــي
الــواليــات املتحدة على إغــاق سيرك
 The Ringling Brosالشهير بعد أكثر
م ــن م ـئــة ع ــام م ــن ال ـع ـمــل امل ـتــواصــل،
إثـ ـ ـ ــر نـ ـ ـج ـ ــاح ضـ ـ ـغ ـ ــوط ال ـج ـم ـع ـي ــات
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات املـ ــداف ـ ـعـ ــة ع ـ ــن ح ـق ــوق
الحيوان« .السيرك :داخل أكبر قصة
على األرض» ،هــي سلسلة وثائقية
أبـ ـص ــرت الـ ـن ــور أخـ ـيـ ـرًا ع ـب ــر شـبـكــة
«شو تايم» ،تزيح الستار ّ
عما يجري
الرئيس األميركي دونالد
داخل إدارة
ً
ت ـ ــرام ـ ــب« ،كـ ــاش ـ ـفـ ــة ق ـص ـص ــا مـكـثـفــة
وم ـل ـه ـم ــة ومـ ـثـ ـي ــرة ل ــاه ـت ـم ــام وراء
عناوين الصحف».

م ـث ــان حــدي ـثــان بـسـيـطــان ُي ـظ ـهــران
الـ ـ ــربـ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـح ـ ــدث غـ ــال ـ ـبـ ــا بــن
ّ
السياسة والسيرك ،من بــاب التهكم
وال ــواقـ ـعـ ـي ــة فـ ــي آن واحـ ـ ـ ــد .فـ ــي ظــل
الجنون والسوداوية اللذين ّ
يخيمان
عـلــى ال ـعــالــم أج ـم ــع ،تـتـشــابــه أدوات
السياسيني ،اليوم أكثر من أي وقت
م ـض ــى ،م ــع ك ــل م ــا ف ــي ت ـلــك الـخـيـمــة
الكبيرة من ّتمثيل ،وتهريج ،وخدع،
وأل ـ ـع ـ ــاب خـ ــفـ ــة وسـ ـ ـح ـ ــر ،وحـ ــركـ ــات
بهلوانية ،وتبادل أدوار ،وأقنعة...
هذا تحديدًا ما دفع املخرج اللبناني
هشام جابر إلى التفكير في مشروع
ف ـن ــي ـ ـ ـ اس ـت ـع ــراض ــي ك ـب ـيــر يـحــاكــي
ّ
الوضع السياسي املحلي والعاملي،
يـقــوم على امل ــزج بــن فـنــون السيرك،
واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح الـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي ،والـ ـقـ ـص ــص
الخيالية .تحمل التجربة الجديدة
ّ
اسم «السيرك السياسي» ،وسيتمكن
الناس من االستمتاع بها في  2و 3و4
آب (أغسطس) املقبل ،ضمن فعاليات

ياسمينا فايد منظمة
المهرجان االنتخابي،
وساندي شمعون
ّ
المهرج ،وفائق
حميصي الساحر!
ّ
«مهرجانات بيت الدين»ّ .يشكل ّ هذا
العمل امـتــدادًا لنجاح «هشك بشك»
امل ـس ـت ـمــر ف ــي «مـ ـت ــرو امل ــديـ ـن ــة» مـنــذ
عام  ،2013وينتمي إلى فن الكباريه
ف ـ ــي مـ ـص ــر م ـ ــن الـ ـعـ ـش ــريـ ـنـ ـي ــات إل ــى
الـسـتـيـنـيــات ،ثــم «ب ــار فـ ــاروق» الــذي
راهــن عليه «بيت الدين» قبل عامني
واستعاد أغنيات لبنانية مع بعض
األعمال الجديدة.
ّ
«ال ـ ـي ـ ــوم األغ ـ ــان ـ ــي ك ــلـ ـه ــا جـ ــديـ ــدة»،
ي ـ ـقـ ــول جـ ــابـ ــر فـ ــي دردش ـ ـ ـ ــة ســري ـعــة
م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ـم ــا س ـي ـق ـ َّـدم خ ــال
«الـسـيــرك الـسـيــاســي» ال ــذي وضعت
ل ـج ـن ــة «ب ـ ـيـ ــت الـ ـ ــديـ ـ ــن» ث ـق ـت ـه ــا ف ـيــه
وأنـتـجــه .ق ــرار اتـخــذ رغــم «الضائقة
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـض ــرائ ــب امل ـت ــزاي ــدة
خصوصًا على الـقـطــاع السياحي...
وا َن ـط ــاق ــا م ــن مــوقــع ه ــذا امل ـهــرجــان
ال ــثـ ـق ــاف ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،والـ ـت ــزام ــا
بقضايا املجتمع والشباب ،وإثباتًا
إليماننا بمواهب الشباب اللبناني،
وب ـت ـش ـج ـي ـع ـهــم ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أع ـم ــال
رائ ـ ــدة وج ــري ـئ ــة ،وب ــإع ـط ــاء مـســاحــة
لـلـحــريــة ،»...على حــد تعبير رئيسة
اللجنة نورا جنبالط ،قبل ّأيام خالل
املؤتمر الصحافي الــذي أطلقت فيه
هذا املشروع.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ت ـف ــاص ـي ــل «ال ـس ـي ــرك
السياسي» ،يشرح لنا هشام جابر

ّ
َّ
متخيل
أن األحـ ـ ــداث تـ ــدور ف ــي ب ـلــد
اسـ ـ ـم ـ ــه «خـ ـ ــربـ ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ي ـع ـت ــزم
املـ ـس ــؤول ــون ف ـيــه إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
ب ـع ــدم ــا ق ـل ـق ــوا م ــن ال ـح ــال ــة الـسـيـئــة
الـتــي وصــل إليها الشعب بمختلف
طبقاته من «االكتئاب وامللل وفقدان
الحماسة» .بعد الكثير مــن البحث،
ّ
ّ
وجـ ــد املـ ـس ــؤول ــون أن الـ ـح ــل األم ـثــل
للمشكلة املتفاقمة هــو الـلـجــوء إلى
سباق
االقتراع ،لكن ضمن
صناديق
ّ
ّ
يـخــوضــه م ــرش ــح واح ــد ال غ ـيــر! إنــه
«أبــو فــاس النسناس» الــذي يحتاج
إل ـ ــى ع ــوام ــل ب ـس ـي ـطــة ل ـن ـيــل مـ ـ ــراده:
حملة انتخابية ،ومهرجان ،وسيرك،
وخـطــاب .حــن نسأله ّ
عما إذا كانت
ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة مـ ـسـ ـت ــوح ــاة م ـ ــن الـ ـس ــاح ــة
اللبنانية الـتــي يكثر الـحــديــث فيها
عــن االنـتـخــابــات النيابية املنتظرة،
ي ـن ـف ــي املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـ ـ «م ـت ـ ّـرو
املــديـنــة» املــوضــوع ،مشيرًا إلــى أننا
«نعيش فــي مهرجان انتخابي منذ
سـ ـن ــوات» ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى الـتــأجـيــل
ّ
املتكرر لهذا االستحقاق.
أك ـث ــر م ــن  60ف ـنــانــا سـيـصـطـحـبــون
ال ـح ــاض ــري ــن ف ــي رحـ ـل ــة إل ـ ــى ع ــوال ــم
ال ـ ـس ـ ـيـ ــرك وال ـ ـفـ ــان ـ ـتـ ــازيـ ــا ملـ ـه ــرج ــان
انتخابي مــن نــوع آخــر ،تختلط فيه
األدوات السياسية مع فنون السيرك
واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح وال ـ ـس ـ ـحـ ــر وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى
والـغـنــاء .العمل مــن تأليف وإخ ــراج
ه ـ ـشـ ــام جـ ــابـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـت ــب ك ـل ـم ــات
األغــانــي ،وتـشــارك التلحني مــع زيــاد
األحمدية (يــؤدي دور قائد الفرقة).
ّ
مهمة األخـيــر شملت كذلك التأليف
والـتــوزيــع املوسيقي بــاالشـتــراك مع
خ ــال ــد ص ـب ـيــح ونـ ـض ــال أبـ ــو س ـم ــرا،
على أن يقود األوركسترا املايسترو
لـبـنــان بعلبكي .أم ــا فـنــون الـسـيــرك،
ّ
فسيتولها فنانون محترفون جاؤوا
خـصـيـصــا م ــن ال ـس ــوي ــد ،وإي ـطــال ـيــا،
وإسبانيا واألرجـنـتــن .على صعيد
األبطال ،تضم الالئحة أسماء كثيرة
ب ـع ـض ـهــا ي ـع ــرف ـه ــا ج ـم ـه ــور «م ـت ــرو
املــديـنــة» جـ ّـيـدًا ،مــن بينهم ياسمينا

فايد (منظمة املهرجان االنتخابي)،
وســانــدي شمعون (امل ـه ـ ّـرج) ،وفائق
ح ـم ـي ـصــي (الـ ـس ــاح ــر) ،وسـ ـم ــاح بــو
املنى ،وأحمد الخطيب ،وفرح نعمة،
وبهاء ضــو ،وباسل ماضي ،وعماد
ح ـش ـي ـشــو ،ون ـع ـي ــم األس ـ ـمـ ــر ،وزيـ ــاد
شكرون ،وزياد جعفر ،ورندا مخول،
وغ ـيــرهــم .يستبعد ه ـشــام جــابــر أن
ي ـن ـت ـقــل «الـ ـسـ ـي ــرك ال ـس ـي ــاس ــي» إل ــى
«مترو املدينة» كما حصل في 2015

