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ثقافة وناس
احتفالية

أمسية شعرية موسيقية

معارض وأفالم وأحالم «مدينية»

شهر الفرنكوفونية انطلق في بيروت
زينب حاوي
للسنة الثامنة على التواليُ ،يحتفى بـ
«شهر الفرنكفونية في لبنان» (مــن 2
آذار/م ــارس حتى  14نيسان /أبريل)،
ّ
الــذي تنظمه وزارة الثقافة اللبنانية،
ب ــال ـش ــراك ــة م ــع «ال ــوك ــال ــة ال ـجــام ـع ـيــة
ل ـل ـفــرن ـكــوفــون ـيــة» ،وامل ـع ـه ــد الـفــرنـســي
فــي لبنان ،الــى جانب باقي السفارات
امل ـع ـن ـيــة (ف ــرن ـس ــا ،أرم ـي ـن ـيــا ،بـلـجـيـكــا،
سويسرا ،كندا ،رومانيا) ،مع تسجيل
دخ ـ ـ ــول دول ـ ـ ــة األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي فـ ــي ه ــذه
االحتفالية للمرة األولى .خالل املؤتمر
ال ـص ـحــافــي الـ ــذي ع ـقــد أم ــس ف ــي مـقـ ّـر
املـتـحــف الــوط ـنــي ،ش ـ ّـدد س ـفــراء ال ــدول
املــذكــورة على أهمية هــذه االحتفالية
ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز الـ ـلـ ـغ ــة ال ـف ــرن ـك ــوف ــون ـي ــة،
وقيمها ،ضمن حاضنة مــن التعددية
الثقافية.
االحتفالية التي ّ
تعم الـقــارات الخمس
الشهر املقبل ،تحمل شعار هــذا العام
«الـ ـف ــرنـ ـك ــوف ــونـ ـي ــة ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــور» .وه ــي
ّ
لتضم مروحة
األسبوع املقبل،
تنطلق ّ
غنية ،ومنوعة من البرمجة التي تطال
مختلف الشرائح العمرية ،من حفالت
م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،وعـ ـ ـ ـ ــروض س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة،
ومحترفات فنية ،ونقاشات ولـقــاءات
فـكــريــة ،ستكون بمثابة رحـلــة متنقلة
ع ـلــى األراض ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ــى بــاقــي
الدول الفرنكوفونية املشاركة.
االفـتـتــاح ( 3/ 2ـ ـ س ،)20:00:سيكون
فـ ـ ــي «جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــس ي ـ ــوس ـ ــف»
(األشرفية) ،مع أمسية لـ «األوركسترا
ال ـف ـي ـل ـهــارمــون ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ب ـق ـيــادة
ّ
املايسترو وليد مسلم ،الى جانب عازفة
البيانو الفرنسية ماري فيرموالن .وفي
قـصــر الـصـنــوبــر ،ستنطلق «الـبـطــولــة
الدولية للمناظرة الفرنكوفونية» (بني
 11و ،)3/ 16بــال ـشــراكــة م ــع «املـعـهــد
الفرنسي» ،ومكتب «الوكالة الجامعية
لـلـفــرنـكــوفــونـيــة» فــي ال ـشــرق األوس ــط،
والـسـفــارة الـســويـســريــة .م ـبــاراة تطلق
مـ ـن ــاظ ــرة بـ ــن طـ ـ ــاب ف ــرن ـك ــوف ــون ـي ــن
حـ ـض ــروا م ــن آس ـي ــا وأف ــري ـق ـي ــا ،ودول
الشرق األوســط للتنافس فيما بينهم
ع ـلــى ال ـف ـصــاحــة .سـيـنـتـحــل ك ــل منهم
شخصية ممثل منتخب للشعب ،على
أن ي ـج ـيــدوا ال ــدف ــاع ع ــن مــواض ـيــع تم
اخ ـت ـيــارهــا ،تـتـصــل م ـبــاشــرة بــأحــداث
الساعة.
على صعيد املـعــارض ،تضع السفارة
الـبـلـجـيـكـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ث ـقــل ب ــاده ــا،
عـلــى ال ــرس ــوم املـ ـص ـ ّـورة ،عـبــر مـعــرض
في غاليري «صيفي فيلدج» ،يختصر
م ــراح ــل هـ ــذا ال ـف ــن ف ــي بـلـجـيـكــا ال ــذي
انطلق من هناك ،من النوع الكالسيكي
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رفعت وميراي
في «البستان»...
قصائد تحت ظالل باخ
نادين كنعان

ً
ً
وص ــوال الــى تـطــوره شـكــا ومضمونًا
في السنوات األخيرة .ومن بلجيكا الى
فرنسا ،وتحديدًا في املعهد الفرنسي
(من  12الى  ،)3/ 21سيعرض وثائقي
«راف ـ ــو ...الــوكــالــة الـبــاريـسـيــة» .يضيء
الـشــريــط عـلــى الــوكــالــة الـفــوتــوغــرافـيــة
ال ـتــي أسـسـهــا ش ــارل رادو ع ــام ،1933
وع ـل ــى عـمـلـهــا خ ــال حـقـبـتـ ّـي ال ـحــرب
الـعــاملـيــة األول ــى والـثــانـيــة ،مــن منظار
إن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ،يـ ــرت ـ ـكـ ــز إل ـ ـ ـ ــى ان ـ ـف ـ ـعـ ــاالت
الـنــاس ،ويومياتهم .أمــا األوروغ ــواي،
ف ـم ـح ـط ـت ـهــا الـ ـبـ ـص ــري ــة ،س ـت ـك ــون مــع

ذاكرة الحرب األهلية ومراحل إعادة
اإلعمار بعدسة جاكلين ميير
م ـعــرض ل ـل ـصــور ( 3/13ـ ـ ـ س)11:30:
فــي «امل ــدرس ــة الـعــامــة األوروغ ــوان ـي ــة»،
(كورنيش النهر) .معرض يضم صورًا
فــوتــوغــرافـيــة ،تحكي تــأثـيــر الهندسة
ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى م ـبــانــي األوراغـ ـ ـ ــواي،
وعـلــى الثقافة والـفــن اللتني اندمجتا
بني هذين البلدين.
ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض امل ـ ـه ـ ـمـ ــة فــي
احـتـفــالـيــة ال ـفــرن ـك ـفــون ـيــة ،م ــا تنظمه
الـ ـسـ ـف ــارة ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،حـ ــول تـيـمــة
«بـ ـ ـي ـ ــروت أح ـ ـ ــام م ــديـ ـنـ ـي ــة» (3/ 25
ـ ـ ـ ـ س ،)18:00:ف ـ ــي «ب ـ ـيـ ــت ب ـ ـيـ ــروت»
(الـ ـ ـس ـ ــوديـ ـ ـك ـ ــو) .م ـ ـع ـ ــرض ل ـل ـف ـن ــان ــة
ال ـس ــوي ـس ــري ــة ج ــاك ـل ــن م ـي ـي ــر ،ي ـســرد
ذاك ــرة الـحــرب األهـلـيــة ،ويحكي ثالث
مراحل من إعــادة اإلعمار التي طالت

بـ ـي ــروت ( ،)2012-1996-1991عـبــر
مقارنة بني األمس واليوم ،والتحوالت
الـ ـت ــي ط ــال ــت ال ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وتداعياتها على الــذاكــرة الجماعية.
وضمن املحترفات الفنية ،سيحضر
فريق «السمندل» (من  5حتى  8آذار)
في «املعهد الفرنسي» ،ليضع خبرته،
في خدمة الطالب الشباب ،في مجال
الفنون البصرية ،والغرافيتي ،لنكون
أمام تفاعل بني اللغة والرسوم.
الــى جانب الفنون البصرية ،ستشهد
احتفالية الفرنكوفونية ،أيضًا ،عرضًا
ّ
«الحي يروح» (للتونسي محمد
لفيلم
أم ـ ــن ب ــوخ ــري ــص).الـ ـش ــري ــط ( 3/ 9ـ ـ
س ،)18:00:يـعــود بنا الــى االنتفاضة
التونسية عــام  ،2011الـتــي تدحرجت
ك ـك ــرة ال ـث ـلــج إلـ ــى ب ــاق ــي ال ـ ـ ــدول .يـ ّـركــز
ّ
مصورين وثقوا
العمل على مجموعة
مغامراتهم الـخـطــرة فــي مالحقة هذه
األح ـ ـ ــداث ف ــي م ـصــر ول ـي ـب ـيــا وتــونــس
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـب ـل ــدان .أم ــا مـســرحـيــا،
ف ـت ـطــل ال ـن ـس ـخــة الـ ـ ــ 19م ــن «م ـهــرجــان
القصة واملــونــودرامــا» (مــن  12الــى 18
 3/ـ ـ س ،)19:30:على مسرح «مــونــو».
كما ستنضم فعالية «ليلة املتاحف»
( )4/14الـتــي تنظمها وزارة الثقافة
ال ـ ــى ه ـ ــذا املـ ـه ــرج ــان ال ـف ــرن ـك ــوف ــون ــي.
للسنة الــرابـعــة عـلــى ال ـتــوالــي ،تنطلق
ه ــذه الفعالية داع ـيــة لــزيــارة أكـثــر من
 13متحفًا فــي لبنان ستفتح أبوابها
للجميع.
* «شهر الفرنكوفونية في لبنان» :من  2آذار
(مــارس) حتى  14نيسان (أبــريــل) ـ أماكن
متفرقة – لالستعالم01/420200 :

ّ
بالتحرك في الصف كي يبدو
املخرجة أو أحــد معاونيه)
ّ
عـلــى طبيعته .هـنــا ،كــانــت الحيلة الـتــي كشفت عــن تــوتــر
ّ
ال ـحــريــري .خـلــع الـجــاكـيــت .ه ــذه الـحــركــة ذكـ ــرت املـشــاهــد
بإحدى استعراضاته في أحد املهرجانات السياسية ،مما
عرضه يومها للسخرية .شرب الحريري املياه مرات ّ
ّ
عدة،
ّ
وهو مشهد يذكر باملقابلة الشهيرة التي أجرتها معه بوال
درجة أن بوال
يعقوبيان خالل اعتقاله في السعودية ،إلى
ّ
ّ
يومها ّ
املخصص لها كي «يبل ريقه».
تبرعت بكوب املــاء
يحاول الحريري مرارًا أن يبدو على طبيعته ،لكن االفتعال
ي ـكــون سـ ّـيــد امل ـش ـهــد .ال ـح ــري ــري الـ ــذي ي ـح ــاول م ـعــاونــوه
(م ـس ـت ـش ــاروه) أن ي ـظ ـهــروه دائ ـم ــا ب ـص ــورة «الـسـيــاســي
ّ
ّ
الشفاف» الذي يتأثر بحياة املواطنني جريًا على الحمالت
الـتــرويـجـيــة لـبـعــض ال ــرؤس ــاء األج ــان ــب ،يـفـشــل دوم ــا في
ّ
االمتحان .وقد نجح «دق الجرس» بانطالقته ألنه لم يظهر
الحريري بصورة «السياسي املثالي القريب من الناس» ،بل
كشف عن الهوة الشاسعة بني السياسي واملواطن العادي
الذي يشتري الخبز يوميًا.
ّ
«دق الجرس» كل أحد ( )21:45على قناة mtv

ّ
مستمرة حتى  21آذار
ال تزال فعاليات «مهرجان البستان»
(مــارس) املقبل .وهذه السنة أيضًا ،سيكون جمهور الحدث
ّ
الــذي قـ ّـرر في يوبيله الفضي االحتفاء بيوهان سيباستيان
بــاخ ( 1685ـ  ،)1750على موعد مع اثنني من كبار املسرح
اللبناني ّ:رفعت طربيه وميراي معلوف.
في عام  ،2016أطل الثنائي مع املسرحي الراحل جالل خوري (1934
ـ  )2017في عرض ّ
مميز حمل اسم «شكسبير إن حكى» ،بعد مرور
أرب ـعــة عـقــود عـلــى والدة الـكــاتــب املـســرحــي الـبــريـطــانــي الـشـهـيــر .جــال
العمل على مسارح ّ
عدة في لبنان وخارجه ،وفيه ّأدى معلوف وطربيه
ّ
تتضمن مقتطفات من مونولوجات وحــوارات من أبرز أعمال
مشاهد
ّ
شكسبير فيما ربط بينها األخير شخصيًا الذي جسده خوري .وفي
الــدورة املاضية التي جرت تحت عنوان «ملكات وامبراطورات الشرق»،
ّأدت معلوف شخصية «جوليا» في مسرحية «جوليا دومنا» التي سبق
أن شاركت فيها في تسعينيات باريس ،تحت إدارة املخرج السوري ـ
الفرنسي شريف الخزندارُ ،
وعرضت في ُبلدان مختلفة.
أمــا هــذه الـسـنــة ،وتماشيًا مــع الـبــرنــامــج امل ـهــدى إلــى العبقري األملــانــي،
ّ
غد الخميس «باخ يعزف الشعر العربي»
فسيقدم طربيه ومعلوف ,بعد ٍ
في «فندق البستان» .اختار الثنائي قصائد من الشعر العربي الحديث
ألسماء شهيرة هي أنسي الحاج (الساعة هي الليل ،ماذا فعلت بالذهب
ماذا صنعت بالوردة) ،ومحمود درويش (غريب في مدينة بعيدة ،سنة
أخرى فقط ،مطر ناعم في خريف بعيد) ،وبدر شاكر ّ
السياب (أنشودة
املطر ،النهر واملــوت ،املسيح بعد الصلب) ،وأدونيس (الصقر) ،وطالل
حيدر (عتمة خيالو ،تتلفتني شمال) ،ويوسف الخال (السفر ،الجذور)،
وجبران خليل جبران (العطاء) ،وسعيد عقل (الشعر) ،ومحمد املاغوط
(أوراق الـخــريــف) ،وخليل ح ــاوي (الـجـســر) ،وعـمــرو ال ــوارق (العاشق
املجنون) ،وأمــن الريحاني (أنــا الشرق) ،وعبد الوهاب البياتي (أعدني
إلــى وطني) ،وكمال خير بك (خـيــام) ،ونــزار قباني (بيروت األنثى مع
ّ
حبي) .وسيترافق إلقاء هذه القصائد مع عزف لرقصات من متتاليات
التشيللو الست الشهيرة التي وضعها بــاخ بني عامي  1717و،1723
ّ
سيتوله الروسي رومان ستورجينكو.
يؤكد طربيه في اتصال مع «األخبار» ّأن اختيار الشعر العربي الحديث
ّ
تم ألنه «أكثر تناسبًا مع هذه املوسيقى من الشعر العمودي» ،ويضيف:
«عالقنا بهؤالء الشعراء متينة جدًا ونعرفهم عن كثب ونتابع أعمالهم
ّ
منذ عقود ،كما أنهم رافقوا الحركة املسرحية .أما السبب الثاني النتقاء
ّ
القصائد فهو القصة أو الرسالة اإلنسانية التي تحملها .»...ثم يشدد
ّ
طربيه على أنه «ببساطة ،مزجنا أجمل ما لدى العرب ،أي الشعر ،بأجمل
ما لدى األملان ،أي باخ».
ّ
ّ
في هذا السياق ،من الضروري اإلشــارة إلى أن هذه املتتاليات تعد أهم
وأجمل عمل ُوضع للتشيللو املنفرد ،ويعتبره عازفوا هذه اآللة بمثابة
«االم ـت ـحــان الـكـبـيــر» .بـعــد وف ــاة ب ــاخ ،بـقـيــت املـتـتــالـيــات مـغـمــورة حتى
اكتشفت بعد مرور  183عامًا على يد الكاتالوني بابلو كازالس ( 1876ـ
 )1973الذي عثر عليها في متجر لبيع السلع املستعملة .عندهاّ ،
تغيرت
حياته ،إذ أمضى سنوات في إتقانها قبل أن ّ
يسجلها ّ
للمرة األولى في
عام .1936
غد الخميس ـ الساعة الثامنة
بعد
العربي»:
الشعر
يعزف
«باخ
ٍ
ً
والنصف مساء ـ «فندق البستان» (بيت مــري ـ قضاء املــن) ـ
لالستعالم04/972980 :
ّ
متوسطة جالل خوري
ميراي معلوف
ورفعت طربيه في «شكسبير إن حكى»

