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ثقافة وناس

سنذهب
إلى بعلبك!
بيار أبي صعب
ّ
الدولية»،
الليلة افتتاح «مهرجانات بعلبك
مع عمل استثنائي لفرقة «كركال» ،يأخذنا
فيه عبد الحليم كركال ،ابن بعلبك البار،
ووريثه إيفان ،وكل املجموعة ،في رحلة غنية
ّ
ومشوقة تحت راية االنفتاح والحضارة.
ّ
بعلبك ،أعرق مواعيد الصيف اللبنانية ،ارتبط
ّ
الوطنية
اسمها وسجلها الذهبي بالذاكرة
منذ االستقالل .نعم زلفا شمعون ومي
عريضة وكل الصور الشيك التي كنا ّ
نتفرج
ّ
الترفيهية ،وفي «األحداث»
عليها في املجالت
التي كنا ّ
نسميها «املناظر» ،أي الشريط
الوثائقي اإلخباري الذي كان يسبق العرض
في صاالت سينما ّ
ترصع عاصمة الحداثة
والتنوير حينذاك .نعم «الذوات» واألكابر
ّ
صناع هذه النهضةّ ،
لكن ضيوفهم
كانوا
املبدعني الكبار من لبنان والعالم ،طبعوا
ّ
ّ
اللبنانية .نعم كانت الدوافع
الثقافية
الحركة
ّ
ّ
ّ
سياحية في الجمهورية الفتية التي تنظر
ّ
إلى نفسها بصفتها جنة الخدمات ،و«همزة
الوصل بني الشرق والغرب» .النظرة باتت
ّ
ّ
وفولكلورية إلى لبنان ،بل
سياحية
اليوم أقل
تصدمنا غالبًا بفجاجتها… لكن ماذا عن
اللحظات الخالدة مع فيروز والرحابنة؟ ماذا
عن موريس بيجار وجيرزي غروتوفسكي
والـ«ليفينغ ثياتر» مع جوليان باك وجوديث
مالينا و«مجنون ليلى» حسب أراغون…؟
وتطول قائمة األعمال التي استضافتها
بعلبك على ّ
مر ّالعقود ،وتركت بصماتها
ّ
على الناتج املحلي في تلك السنوات الذهبية،
َ
ّ
حيويًا إلى املختبر اإلبداعي
وتحمل نفسًا
اللبناني .إن ّرواد املسرح الكبار في لبنان،
والشعراء والكتاب والتشكيليني ،في أعمالهم
ّ
الستينيات ،شيء من بعلبك .حني جاء
منذ
الراحل منير أبو دبس من باريس« ،بعلبك»
هي التي احتضنته وفتحت مدرسته األولى،
ّ
تحت جناح ّ
األرستقراطيات آنذاك.
سيداتها
ّ
لم يعد املهرجان نخبويًا منذ سنوات طويلة:
كما هو مقصد «األكابر» ،صار بمتناول
الشعب واملثقفني والطالب ،يقصدون املدينة
بالباصات املريحة ،في محطة هي جزء من
ّ
ّ
ّ
والحسية التي
والفكرية
الروحية
رحلة املتعة
تنتظرنا مع كل عرض جديد .نستحضر
كل ذلك اليوم ،إذ تطفئ «بعلبك» شمعاتها
الستني .نستحضر الذاكرة ،لنحمي الحاضر،
وندافع عن إنجازات املستقبل .مدينة الشمس
ّ
اللبنانية،
التي تحتضن أعرق املهرجانات
مكان رمزي على أكثر من صعيد ،ثقافي،
ووطني ،وسياسي! وإذ ّ
تتمسك لجنة
ّ
الدولية ببرنامجها ،فهي تعرف
املهرجانات
ّ
أنها قلعة من قالع التنوير ،وحصن منيع
بوجه الجراد األسود وطيور الظالم وجحافل
ً
التكفير .أن نذهب اليوم إلى بعلبك ،معناه ّأوال
أن ننتصر ّ
ّ
الهمجية ،وأن ندافع عن
للفن على
ّ
الثقافة والتنوير ضد لعنة االنحطاط التي
تالحق العرب بعد «الربيع» املزغول .أن نذهب
إلى بعلبك هذه السنة ،ونرتمي في أحضان
برنامج دسم وغني وممتع ،معناه ّ
التمسك
ّ
بصورة ّ
معينة عن لبنان .إنه فعل أناني:
ّ
البحث عن املتعة الشخصية .وفي الوقت
نفسه فعل رمزي وطني جماعي :تحدي
ّ
والظالمية.
الجهل
يجب أن تنتصب بعلبك شامخة هذا الصيف
كما عهدناها دائمًا .ولكل منا دور في ذلك.
الذهاب الى بعلبك بمثابة االقتراع ضد الخوف
والجهل واإلرهاب« .مهرجانات بعلبك» تحتاج
إلينا اليوم بقدر ما نحتاج إليها ويحتاج إليها
لبنان .تريدنا أن نشهد لها ،أن نقف معها،
أن ندافع عن وجودها ونجاحها ،في زمن
الهمجية التي تكره الثقافة ،وتعيق ّ
ّ
التقدم،
ّ
وتخرب التراث الحضاري .سنذهب كثيرين
هذا الصيف لنلبي النداء .بدءًا من كركال الليلة
وغدًا .سنذهب الى مدينة املقاومة والصمود.
الطريق سالكة وآمنة تحرسها املالئكة
والعيون الساهرة .سنعانق «بعلبك» طوال هذا
الصيف .ال يمكن أن نتركها وحيدة!

مهرجانات الصيف

«كركال» في بعلبك

«طريق» واحد ،إنسانية واحدة

عبد الرحمن جاسم
ال يـ ـت ــوق ــف آل كـ ــركـ ــا ع ـ ــن ال ـع ـم ــل.
الثالثي :األب عبد الحليم ،واالبنان:
امل ـخ ــرج إي ـف ــان وامل ــدرب ــة وامل ـســؤولــة
بكد وصمت إلنتاج
أليسار ،يعملون ٍ
مــا يمكن اعتباره رائعتهم القادمة:
«إبحار في الزمن :ع طريق الحرير».
الـ ـع ــرض س ـي ـق ـ ّـدم ــون ــه ال ـل ـي ـلــة وغـ ـدًا
السبت في مدينة الشمس بعلبك في
مناسبة العيد الستني ملهرجاناتها.
ٌ
اعتياد
ليس هناك شــيء جديد ،بل
ملا ّ
سنوات
تقدمه فرقة «كركال» منذ
ٍ
ٌ
طـ ـ ــوال :ع ـم ــل ض ـخ ــم ،م ـٌم ـث ـلــون كـثــر،
ن ـ ـ ـجـ ـ ـ ٌ
ـوم ك ـ ـ ـبـ ـ ــار ،وع ـ ـ ـ ـ ــرض ب ـم ـن ـت ـهــى
ً
ُال ـحــرف ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة .ال ــدي ـك ــور مـثــا
أحـضــر مــن إيطاليا لـهــذه املسرحية
الضخمة ،وهو مصمم خصيصًا في
املكان نفسه الذي يصمم فيه املخرج
اإليطالي الشهير فرانكو ّزيفيريللي.
ّ
يتحرك
املميز فــي هــذا الــديـكــور أن ــه
ّ
تـبـعــا ألحـ ــداث امل ـســرح ـيــة ،ويـتـحــول
حسبما يــريــده مـخــرج العمل إيفان
كركال.
إن ـ ـهـ ــا «لـ ـيـ ـس ــت م ـ ـجـ ــرد م ـس ــرح ـي ــة»
ّ
يوضح لنا إيفان كركال ،مضيفًا ان
«إبـ ـح ــار ف ــي ال ــزم ــن» ه ــي «ت ـصــويـ ٌـر
لـتـلــك املــرحـلــة كـمــا نــريــد تقديمها».
تـحـكــي املـســرحـيــة ع ــن رح ـل ــةٍ زمنية
ح ـ ـضـ ــاريـ ــة تـ ـعـ ـي ــدن ــا إل ـ ـ ــى م ـ ــا ع ــرف
بـطــريــق الـحــريــر ال ــذي كــانــت تسلكه
ً
الـ ـق ــواف ــل ال ـت ـج ــاري ــة ،وص ـ ـ ــوال حـتــى
ال ـص ــن (وت ـح ــدي ـدًا مــدي ـنــة ك ــزاي ــان)
وأنـ ـ ـط ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــا (فـ ـ ـ ــي اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة
ـرق
ال ـب ـيــزن ـط ـيــة آن ـ ـ ـ ــذاك) ،م ـ ـ ــرورًا ب ـط ـ ٍ
ع ـ ـ ّـدة ق ــد ت ـصــل إلـ ــى امل ـئ ـتــن (عـكــس
ّ
مــا يعتقدهُ كـثـيــرون مــن أن الطريق
هـ ــو طـ ــريـ ــق حـ ــريـ ـ ٍـر واحـ ـ ـ ـ ــد) .يـجـهــد
ك ــرك ــا ك ـعــادتــه ف ــي ت ـقــديــم ال ـص ــورة
ب ــاالحـ ـت ــرافـ ـي ــة وامل ـه ـن ـي ــة امل ـع ـه ــودة
ع ـن ــه ،ف ـي ـح ـضــر راق ـ ـصـ ــون وم ـغ ـنــون
ومـ ـ ـ ـ ــؤدون مـ ــن م ـع ـظ ــم ال ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
تمر عبرها القافلة فــي طريقها إلى
الصني .هكذا ،نرى راقصني من الهند
(قــرابــة ثالثة عشر راقـصــا ومغنيًا)،
وم ــن إي ـ ــران ،وبــالـتــأكـيــد م ــن الـصــن
ولبنان .إنها إذًا «رس ـ ٌـم» كامل لتلك
الرحلة «املدهشة» عبر تلك األراضي

من عرض «إبحار في الزمن :ع طريق الحرير»

ال ـشــاس ـعــة .ل ـكــن م ــا ال ـحـكـمــة مـنـهــا؟
ّ
ّ
ي ــؤك ــد كــركــا أن «رس ــال ــة املـســرحـيــة
هي عالم واحد ،إنسانية واحدة .وقد
أصررنا عليها ألنها تكسر الحدود،
ويصبح جميع الناس شركاء لنا في
أعمالنا وأموالنا من خالل تجارتنا
م ـع ـه ــم .هـ ـك ــذا كـ ـس ــرت ال ـ ـحـ ــدود فــي
الـ ـس ــاب ــق» .وك ـم ــا ب ـ ــدأت ال ــرح ـل ــة من

مشاركة راقصين
من الهند وإيران،
والصين ولبنان

مـ ّعـبــد «ب ــاخ ــوس» اإللـ ــه ال ــروم ــان ــي،
فــإنـهــا ستنتهي هـنــاك ،لترسم روح
ال ـح ـضــارة وشـكـلـهــا كـمــا تــريــد فرقة
«كركال» تقديمها وتصويرها.
ّ
وألن ال ـع ـم ــل ضـ ـخ ــم ،ك ـ ــان طـبـيـعـيــا
ـوم كـ ـب ــار إلكـ ـم ــال
االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ـنـ ـج ـ ٍ
الصورة ،فتشارك هدى حداد (شقيقة
ال ـك ـب ـي ــرة ف ـ ـيـ ــروز) ،امل ــوس ـي ـق ــار إي ـلــي
ش ــوي ــري ،ال ـص ــوت الـجـمـيــل جــوزيــف
عازار ،املسرحي القدير رفعت طربيه،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى ك ــوك ـب ــة ك ـب ـي ــرة مــن
النجوم واملمثلني ذوي الباع الطويل
فــي املـســرح (كما الشاشة الصغيرة)
مـثــل سـيـمــون عـبـيــد ،غــابــريــال يمني،
ال ـكــو داوود ،نـبـيــل ك ــرم ،عـلــي الــزيــن
وروم ـي ــو ال ـهــاشــم .ف ــي اإلطـ ــار عينه،
يـكـمــل كــركــا ال ـص ــورة ال ـتــي صنعها
من خالل الضوء والصوت واملمثلني
الكبار عبر راقصني يتجاوز عددهم الـ
ً
( ،150فضال عن أكثر من  40شخصًا

ً
ّ
خلف الكواليس) .يرى كركال أن عمال
لتكريم «قلعة بعلبك» ومهرجاناتها
ف ــي عـيــدهــا ال ـس ـتــن ،يـجــب أن يـكــون
بـهــذا الـحـجــم ،ومــن املنطق أن «نـكـ ّـرم
واح ـ ـدًا م ــن أق ــدم امل ـهــرجــانــات الفنية
ـاط يـتـجــاوز املـتــوقــع»،
الـعــربـيــة بـنـشـ ٍ
وفق ما يشير.
ً
في الختامّ ،
تقدم فرقة «كركال» عمال
ضخمًا كعادتها ،يستحق املشاهدة،
ألنه في النهاية عمل سياسي تاريخي
اج ـت ـم ــاع ــي ي ـ ـقـ ـ ّـدم فـ ــي ق ــال ــب يـجـمــع
بــن الــرقــص الـكــاسـيـكــي والـعـصــري
والتراث اللبناني والشرقي ،ولوحات
م ـلــونــة جـمـيـلــة تـعـتـمــد ع ـلــى اإلب ـهــار
والضخامة مــن حيث السينوغرافيا
واألزياء.
«إبحار في الزمن :ع طريق الحرير»20:00 :
م ـســاء ال ـيــوم وغـ ـدًا ـ ـ ـ «م ـهــرجــانــات بعلبك
الدولية» ـ ـ  01/999666ـ ـ ـ baalbeck.org.lb

«اهدنيات» تنطلق الليلة ماجدة الرومي مسك ...االفتتاح!
أصـبـحــت م ــاج ــدة ال ــروم ــي «أي ـقــونــة»
ل ـ ــدى م ـح ـ ّـب ـي ـه ــا ،ف ـن ـجــوم ـي ـت ـهــا ال ـتــي
تمتد منذ السبعينيات حتى اليوم،
تمثل نــوعــا مــن ال ـعــودة إلــى األصــالــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـغ ـنــائ ـيــة .ال ــروم ــي الـتــي
ً
تعتبر واحدة من أبرز نجمات جيلها،
لــن تأتي بمفردها الفتتاح مهرجان
«اه ــدنـ ـي ــات» ال ـل ـي ـل ــة ،ب ــل سـيــرافـقـهــا
ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ــراق ـص ــن ،وامل ــؤدي ــن
والكورال .هذا سيجعل ليلة االفتتاح
أق ــرب إل ــى «الـحـلــم» منها إل ــى مجرد
افتتاح مهرجان.
ٍ
ط ـب ـعــا ي ـب ـقــى ال ـ ـسـ ــؤال :م ـ ــاذا س ـت ـقـ ّـدم
م ــاج ــدة الـ ــرومـ ــي ف ــي األمـ ـسـ ـي ــة؟ هــل
س ـت ـك ـت ـف ــي ب ــرصـ ـي ــده ــا الـ ـكـ ـبـ ـي ــر مــن
األغ ـن ـيــات الـتــي ّيحفظها جمهورها
وي ـع ـش ـق ـه ــا ،أم أن ـ ـهـ ــا س ـت ـع ـم ــد إل ــى
والجديد؟ ال
تطعيم السهرة بالقديم
َّ
إجابات واضحة ،بل كل ما هناك أنها
ّ
«ستقدم ليلة من العمر ضمن ساعة
ون ـص ــف ال ـس ــاع ــة» وفـ ــق م ــا يـخـبــرنــا
كريم مسعود وهــو مــن الفريق املعد
للمهرجان .ويضيف« :ستغني الحب
ّ
وتوجه تحية َّ خاصة للبنان
والوطن،
خـ ـت ــام ــا» .ويـ ــؤكـ ــد بـ ــأنـ ــه «س ـي ـش ــارك
مــع مــاجــدة أكـثــر مــن خمسني عــازفــا،
وفـ ــرقـ ــة مـ ــن ال ــدبـ ـك ــة ت ـت ـك ــون مـ ــن 45

راقصًا ،يضاف إلى كل هؤالء الكورال
ً
الـخــاص بالفنانة املـتـكـ ّـون أص ــا ّ من
 25ش ـخ ـص ــا» .وي ـع ــد م ـس ـع ــود أن ـه ــا
«ستكون ليلة من العمر ،إذ سنشهد
عرضًا ضخمًا ،وقد تم توسيع املسرح
من أجله .هي بالنسبة إلى املهرجان
من عيار ديميس روسوس ،وخوليو

اي ـغ ـل ـي ـس ـي ــاس وض ـ ـيـ ــوف امل ـه ــرج ــان
القدامى».
ّ
اب ـن ــة امل ــؤل ــف وامل ــوس ـي ـق ــي وامل ـغــنــي
الـفـلـسـطـيـنــي األصـ ــل حـلـيــم ال ــروم ــي،
ً
ع ـ ـ ــرف ـ ـ ــت الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــرة صـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة (ف ـ ــي
سبعينيات القرن املاضي) ،وسرعان
ّ
أثر غنائي
ما طورت نفسها لترسيخ ٍ
ّ
اللبناني .قدمت
مختلف عن املعتاد
ّ
الـ ـقـ ـص ــائ ــد الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ،فـ ـغ ــن ــت ن ـ ــزار
ً
قـبــانــي («م ــع جــر ّيــدة» م ـثــا) وأنـســي
الـحــاج (ابـحــث عــنــي) وغـســان تويني
(ال ـ ـق ـ ـلـ ــب امل ـ ـف ـ ـتـ ــوح) وهـ ـ ـن ـ ــري زغ ـّي ــب
(س ـ ـيـ ــدي الـ ــرئ ـ ـيـ ــس) ،ن ــاه ـي ــك ب ــأن ـه ــا
قاربت ملحنني متميزين أمثال ملحم
بركات (اعتزلت الغرام) .كذلك ،قاربت
ال ــروم ــي ال ـق ـضــايــا االج ـت ـمــاع ـيــة في
أغنياتها كما السياسة ،ما ربما خلق
مــزي ـدًا مــن الـهــالــة حــولـهـ ًـا ،لكنها في
الــوقــت نفسه بقيت قريبة مــن جميع
األط ــراف السياسية .وبعد أمسيتها
الـلـيـلــة ف ــي «إه ــدنـ ـي ــات» ،ت ـش ــارك في
«م ـهــرجــان األرز» لـيـلــة ال ـخــامــس من
آب (أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس) .أمـ ـ ــا «إهـ ــدن ـ ـيـ ــات»،
ف ـي ــواص ــل أم ــاس ـي ــه م ــع اس ـت ـضــاف ـتــه
النجم العراقي األشهر كاظم الساهر
ل ـي ـح ـي ــي ل ـي ـل ـت ــن (ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ف ـ ــي 12
و 13آب) .الساهر يعد مــن الضيوف

الــدائ ـمــن لـلـمـهــرجــان ،فحفلتاه هما
حـضــوره الــرابــع فــي املـهــرجــان .يملك
الـ ـس ــاه ــر رصـ ـ ـيـ ـ ـدًا غ ـن ــائ ـي ــا يـحـفـظــه
األعمال
الجمهور ومروحة مرنة من
ً
لـجـهــة تـنـ ّـوعـهــا وتـغـطـيـتـهــا مـســاحــة
واس ـعــة مــن األنـ ــواع الـغـنــائـيــة .هـكــذا،
نـجــد الـقـصــائــد امل ـغ ـنــاة (م ــع قصائد
نـ ـ ــزار ق ـب ــان ــي وال ـق ـص ــائ ــد الـفـصـحــى
الـتــي اشتهر بـهــا) ،والـغـنــاء العراقي
(مـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ال ـش ـع ـب ــي)،
ً
فضال عن املصري واللبناني اللذين
أجادهما املطرب القدير« .نحن نعتبر
الساهر جــزءًا ال يتجزأ من املهرجان،
وه ــو يعتبرنا كــذلــك .هـنــاك ن ــوع من
التفاهم املتكامل بيننا في املهرجان
وبــن املـطــرب الـعــراقــي الـقــديــر» يؤكد
َّ
مـ ـسـ ـع ــود ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ال ـح ـف ـلــة
ال ـث ــان ـي ــة ق ــد ي ـع ـت ـقــد ك ـث ـي ــرون بــأنـهــا
سـتـكــون مـتـكــررة بـعــض ال ـشــيء ،لكن
ّ
أؤك ــد ب ــأن الـســاهــر دائـمــا لــديــه جديد
ويستطيع أن يبهر سامعيه فــي كل
مر ٍة يشاهدونه فيها».
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