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مهرجانات الصيف

«بعلبك» :مرسيل خليفة وجاهدة وهبه و«العندليب» محمد عساف
بيار أبي صعب
ّ
ّ
هناك أماكن تتمنى لو أنك لم تعش لتزورها ،ومناسبات
ّ
كنت تفضل أال تحضرها أبدًا .كان يفترض أنها مناسبة
سعيدة :إطالق الدورة الثالثة والستني من «مهرجانات
بـعـلـبــك ال ــدول ـ ّـي ــة» ال ـتــي تـسـتـحــق كــل ح ـفــاوة واه ـت ـمــام.
لكن مــا أن تظهر لــك القناطر السمجة التي اغتصبت
ّ
الواجهة الشهيرةّ ،أول شارع الحمرا ،حتى يبدأ صدرك
بــاالنـقـبــاض ،ف ــإذا دلـفــت إلــى الـصــالــة الـتــي كــان اسمها
ذات يــوم «الـقــاعــة الــزجــاجـيــة» ل ــوزارة الـسـيــاحــة ،ضاق
َ
ّ
تصدق ما ستقع عليه
نفسك ،وشعرت بالغثيان .لن
عينك .ها أنت بني أول الشهود على الكارثة التي جرى
تدشينها الــرسـمــي فــي الـيــوم الـســابــق .الـقــاعــة الكبيرة
الـشــرحــة املضيئة الــديـنــامـ ّـيــة ّ البسيطة الـتــي تختصر
ّ
ّ
ملصممها املعلم الراحل عاصم سالم،
الحداثية
الرؤيا
باتت أشبه بــردهــة فندق سوبر دولــوكــس فــي الخليج.
أو «مقهى أراكيل» ،كما كتبت قبل عام مي مكارم في
«لــوريــان لــوجــور» .خــال ورشــة «اع ــادة التأهيل» التي
اسـتـغــرقــت سـنـتــن ،تـعــالــت االن ـت ـقــادات واالسـتـغــاثــات.
وكانت زميلتنا إيلده الغصني قد أجرت في «األخبار»
ً
مفصال ،عــن ّ
عبثية «مـســخ الـتــراث فــي مبنى
تحقيقًا
يرمز الى الحداثة» ( 12ديسمبر ّ .)2018
لكن أحـدًا لم
يبادر إلى ايقاف األشغال ،واالحتكام الى لجنة مستقلة
من املعماريني والخبراء .ال نقيب املهندسني جاد تابت
ّ
تدخل ملنع الجريمة ،وال وزير السياحة الفخور بها ،وال
أي مسؤول أو جهة في الدولة!
بعد قليل ،فوق املنبر ،ستتنافس شخصيات سياسية
وفنية واعالمية على تهنئة ليلى الصلح «شفيعة الخير
وال ـج ـمــال» عـلــى سـخــائـهــا ،وأفـيــديــس كـيــدانـيــان ،وزيــر
السياحة الــدائــم النشوة ،على «شجاعته»! األول ــى هي
ممولة هذا «الصرح العظيم» ،والثاني هو حاميه واملدافع
ع ـن ــه ،ض ــد حـمـلــة االح ـت ـج ــاج ال ــواس ـع ــة طـ ــوال مــرحـلــة
«إع ــادة التأهيل» التي استغرقت سنتني… فلوال كرم
رئيسة «مؤسسة الوليد بن طالل لألعمال االنسانية»،
وشراسة فارس السياحة املقدام ،ملا أمكن لهذه «التحفة
ّ
املعمارية» أن تبصر النور وتخرج إلى الوجود .فضاء
بال روح ،على أنقاض ذاكرة املدينةّ .فضاء ليس للناس
ّ
متفجر من قلة الذوق واالغتراب
وال يشبههم .كوكتيل
الثقافي« .قاعة ليلى الصلح حمادة» كما أعيد تطويبها
بماء الذهب وبحرف غليظ على جــدار املــدخــل ،مظلمة
وخــان ـقــة ب ـمــوادهــا وتـقـطـيـعـهــا واالض ــاف ــات ال ـكــارثـ ّـيــة.

بسطحها الــواطــئ املــرقــع بــالـجـفـصــن ،ال تـتــرك لــك أن
ّ
ّ
«شرقيتها» املفتعلة ،مثقلة بمظاهر
تتنفسُ .مسرفة في
ّ
الـفـخــامــة الـتــي يـحــبـهــا مـحــدثــو الـنـعـمــة .فـضــاء عاصم
س ــام ك ــان مــن عــامــات ال ـحــداثــة الـعـمــرانـ ّـيــة لـبـيــروت،
ـويــة «تــراثـ ّـيــة» ّ
فأصبح مكانًا هجينًا ،ينتحل هـ ّ
مزيفة
وسطحيةّ ،
ّ
ّ
مدعية ومبتذلة .لقد ُد ّمرت هويته ،وطمست
ّ
معامله .تخيلوا قصيدة ألدونيس أعاد كتابتها «ناظم»
ّ
«السوليديرية»
من عصر االنحطاط! ها هي الفلسفة
تنتقم من املعمار الكبير بعد رحيله ،هو الذي قارعها
بـكــل ق ــواه .واألن ـكــى أن الــوزيــرة الـســابـقــةّ ليلى الصلح
ج ــاءت إلــى املــؤتـمــر الصحافي فقط لـتــوقــع جريمتها،
قالت كلمتني عن رسالتها الخيرية ،وانتصارها على
حمالت «االساءة» ،وغادرت املنصة على عجل.
ّ
فــوق املنبر ،تمنى وزيــر الثقافة محمد داود ،أن تكون
ّ
املهرجانات «رافعة اقتصادية» أيضًا .وتوقف محافظ
بعلبك ـ ـ الهرمل بشير خضر عند السنوات الصعبة التي
صارت وراءنا ،بعد االنتصار على االرهاب ،وتصنيف
بعلبك منطقة خـضــراء حسب معايير االمــم املتحدة.
ولفت رئيس بلدية بعلبك حسني اللقيس ،إلــى انتهاء
ورشة تطوير البنى التحتية كافة ،مؤكدًا أن أهل بعلبك
ومنطقتها يشعرون بمسؤوليتهم عن تــراث مدينتهم
الذي ّ
يخص البشرية .واستعاد وزير السياح ّمواله عن
تخفيض امليزانية ،علمًا أن املهرجانات «أصبحت على
ّ
مساحة الوطن» كما تفضل .لكن يبدو أن «بعلبك» أقل
تأثرًا باألزمة من سواها ،إذا نظرنا إلى عدد املصارف
وشــركــات الـتــأمــن واالت ـص ــاالت الـتــي تــدعـمـهــاّ .
وربـمــا
كان من محاسن هذه األزمة ،على مستوى مهرجانات
ّ
ال ـص ـيــف ك ـكــل ،أن ـه ــا أع ـطــت ح ـ ّـي ـزًا أوسـ ــع لــأمـسـيــات
اللبنانية والعربية.
الـبــرنــامــج ال ــذي قـ ّـدمـتــه نــايـلــة دو فــريــج ،رئـيـســة لجنة
املهرجان ،يجمع الجاز والبلوز والبوب والكالسيك ،إلى
الـطــرب العربي والـعــود وذاك ــرة العصر الذهبي وأغنية
املؤلف ،أو «األغنية امللتزمة» .أمسية االفتتاح ستكون مع
مرسيل خليفة ( 5تموز /يوليو)« .كل الحروب خاسرة ـ ـ
قال لنا مرسيل ـ ـ والبنادق الطائفية محشوة بالدموع»!
أمـسـيـتــه ال ـتــي تفتتح امل ـهــرجــان ،أراده ـ ــا «وردة معدة
للحب ،وسنونوة حنني لليالي بعلبك» ،وفيها يستعيد
مجموعة من أغنياته الشهيرة تحت عنوان «تصبحون
ّ
ّ
اللبنانية
الفيلهارمونية
على وطن» .ترافقه األوركسترا
ّ
بقيادة املايسترو لبنان بعلبكي ،وجوقة جامعة سيدة
اللويزة بقيادة األب خليل رحمة.

جاهدة وهبه ...األندلسية

ولـعــل ال ــذروة ستكون فــي هيكل بــاخــوس ،مــع املغنية
ال ـفــريــدة جــاهــدة وه ـبــه ال ـتــي تــأخــذنــا بـصــوتـهــا الـقــوي
والرخيم واملثقف ،في رحلة حضارية« .عبق األندلس:
مــن املــوش ـحــات إل ــى الـفــامـنـكــو» هــو ع ـنــوان األمـسـيــة
( 2آب /أغ ـس ـطــس) ال ـتــي تـنـســج «فـسـيـفـســاء شـعـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
غنائية راقـصــة ،مــن يــا ليل الـطــرب إلــى olé
موسيقية
الوجد» ،ومن والدة بنت املستكفي إلى فدريكو غارثيا
ل ــورك ــا ،مـ ــرورًا بـ ـ بــاكــو دي لــوتـشـيــا ،واب ــن زي ــدون…
ّ
يشاركها املغني اإلسباني ملكيور كامبوس وراقصة
الفالمنكو ليا لـيـنــارس .ويــرافـقـهــا ّع ــازف الـعــود عمر
(منير) بشير وفرقته .أمــا ابــن املعلم العراقي الراحل،
فسيحيي بــدوره أمسية موسيقية تكون مسك ختام
الـبــرنــامــج« :ع ــود حــول الـعــالــم» هــو عـنــوان أمسية عمر
بشير ال ــذي يجمع بــن الغيتار وال ـعــود ،بــن املناخات
العراقية واملجرية .سيؤدي مؤلفات من لبنان والعراق
ً
وتــركـيــا ،وص ــوال إل ــى الفالمنكو واملــوسـيـقــى الهندية
والتأملية ،إضافة إلــى مؤلفات لــوالــده ،ومقطوعات من
ألبومه األخير .وسترافقه فرقة من  7عازفني وجوقة
آالت ّ
نفخية ( 3آب /أغسطس).

ويل نال�اية
ي� ي

Oh to End

عرض مسرحي • تجهيز ف ّني
حلقات نقاش • مشغل ترجمة • توقيع كتاب

اسكندر حبش
عن الثقافة والمجتمع
تحت عنوان «ضفاف ،ضفاف كثيرة»،
يقيم «املنتدى األدبي للثقافة والعلوم»
حوارًا في الثقافة واألدب واالجتماع
مع الكاتب والشاعر اللبناني اسكندر
حبش (الصورة) .اللقاء الذي يقام
اليوم السبت في «تراس صف الهوا»
(بنت جبيل) ،يتمحور حول مسيرة
حبش الصحافية والشعرية ،إضافة
إلى تجربته في ترجمة األعمال
الفلسفية وغيرها .كما يتوقف عند
ظاهرة انحسار الثقافة والقراءة في
املجتمعات العربية .تتخلل اللقاء
الذي يديره محمد مسلم جمعة،
ّ
املتشعبة
قراءات في تجربة حبش
يقدمها األكاديميان علي نسر ونازك
ّ
بديرُ .يذكر أن املنتدى الذي تأسس
عام  ،2017يحتضن نقاشات تربوية
وفكرية واجتماعية وأدبية.
* «ضفاف ،ضفاف كثيرة» :الرابعة عصر
اليوم ـ ـ «تراس صف الهوا» (بنت جبيل ـ
جنوب لبنان) ـ ـ لالستعالم03/571351 :
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نصوص لـ ِ صموئيل بكت

إخراج :هاشم عدنان
عبود
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المترجم

ترجمة منشورات صنوبر بيروت

تجهيز ف ّني جماعي

 ١١صباحاً  ٤ -بعد الظهر

مع :دافيد حبشي
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جنى طرابلسي
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الدخول مجاني
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من مصر يعود إلينا هشام جبر بتجربة جديدة ،بعدما
احتفل على طريقته (السمفونية) بخمسينية أم كلثوم
في بعلبك .هذه املـ ّـرة ستكون «أمسية مع عبد الحليم»
حافظ في الذكرى التسعني لوالدته .األغنيات سيؤديها
الـ «أراب آيدول» الفلسطيني محمد عساف .الجديد أنه
عــرض موسيقي ـ ـ غنائي ـ ـ سينمائي… أي أن الغناء
س ـتــواك ـبــه م ـشــاهــد سـيـنـمــائـ ّـيــة م ــن أع ـم ــال الـعـنــدلـيــب
األسمر (مونتاج أمير رمسيس) .والتوزيع املوسيقي
يحمل طبعًا توقيع املايسترو هشام جبر الذي سيقود
األوركسترا الرومانية ،باالشتراك مع موسيقيني من
االورك ـس ـت ــرا الــوطـنـيــة الـلـبـنــانـيــة .وت ـش ــارك فــي الـغـنــاء
الفنانة نهى حافظ ( 20تموز /يوليو).
املواعيد «الغربية» ،تبدأ من الجاز والبلوز مع الفرنسية
املـعــروفــة مـيـلــودي غ ــاردو ( 7تـمــوز /يــولـيــو) الـتــي كان
إبراهيم معلوف قد قدمها للجمهور اللبناني في بعلبك،
كضيفة شرف ،ضمن أمسيته قبل سنتني .اليوم بعد
عقد من الغناء ،وأربــع أسطوانات ،باتت غــاردو تتمتع
بشهرة ّ
عاملية واسعة ،وال شك في أن أمسيتها ستكون
من األمسيات البارزة هذا الصيف .أما الـ  popفمتمثل
باملغنية الفرنسية الشابة جاين  Jainالتي باتت تجر
وراءه ــا جــوائــز ونـجــاحــات عـ ّـدة وأسطوانتني (أول آب/
آغسطس).
وأخيرًا موعد مع الكالسيك تدعمه السفارة االيطالية
ّ
ومركزها الثقافي في بيروت .إنــه  Requiemجوزيبه
فيردي الشهير الذي يجمع ،في أحضان معبد باخوس،
أرب ـعــة أص ــوات مـكـ ّـرســة فــي عــالــم األوب ـ ــرا :الـســوبــرانــو
ماريا أغريستا ،وامليتزو دانييال بارتشلونا ،والتينور
جورجيو بيروجي ،والـبــاص جــون ّ
ريليا .األب توفيق
مـعـتــوق ال ــذي يـقــف وراء الـتـجــربــة قــائـدًا ل ـ «أوركـسـتــرا
الحجرة لــإذاعــة الرومانية في بوخارست» و«كــورس
الجامعة األنطونية»ّ ،قدم لنا التجربة ،يوم أمس ،بطريقة
مـشـ ّـوقــة .تـحــدث عــن «الـحــج إلــى شمس الـلـهـفــة» ،وقــال
ّ
ّ
إنــه يفضل تسمية أخــرى للعمل الــذي ُيعتبر «محطة
ّ
مفصلية في تاريخ املوسيقى» :لنسمه إذًا «أعظم أوبرا
ّ
لفيردي» ،ألنه ليس تمامًا «قداسًا للموتى» كما يشرح
لنا .ذلك أن فيردي الذي كان «معارضًا لالهوت الخوف
الديني كما كــان ســائـدًا فــي الـقــرن التاسع عشر ،قلب
النص وعـ ّـدل مساره» ليصبح نشيدًا للجسد والحياة.
ّ
كنا نسمعه ونـحــاول أن نتنفس .هــا قــد انتزعنا األب
معتوق من «جحيم ليلى الصلح» إلى السماوات العالية.
شكرًا أبونا .نراكم هذا الصيف في «بعلبك».

