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عرض «بالنسبة لبكرا شو؟» في مونتريال

زياد ملك الساحة الكندية على بياض!
مونتريال ـــ حسن شقراني
اللحظة التي يقفز خاللها زكريا من فتحة
م ـط ـبــخ ن ـج ـيــب ،أو ت ـلــك ال ـت ــي ي ـط ـعــن فيها
زبونه في عاصفة غضب عارم من الوجود
ً
ّ
كله ،أو حتى عندما يرقص حــامــا كأسًا
بــن ط ــاوالت «ســانــدي سـنــاك» ملتفًا حول
نفسه تمامًا كاملطعم الذي ُوعد به للخالص
مــن لعنة ب ــاده ...جميعها لحظات َأس ـ َـرت
الـلـبـنــانــي وال ـس ــوري والـفــرنـســي والـكـنــدي،
وكــل عــن شخصت إلــى تلك الشاشة التي
نقلت زياد الرحباني إلى القارة األميركية،
وت ـحــدي ـدًا إل ــى إح ــدى أك ـثــر مــدنـهــا حيوية
مونتريال.
من كــان واعيًا لـ «بالنسبة لبكرا شــو» في
الـسـبـعـيـنـيــات أو م ــن قـضــى ع ـق ــودًا ُيـتـقــن
ص ـق ــل ال ـ ـصـ ــور فـ ــي م ـخ ـي ـل ـتــه بـ ـن ــاء عـلــى
ح ــوارات صوتية فــي نسختها املسموعة،
استمتع بالعرض كأنه ّ
للمرة األولى .تسمع
أحــدهــم يـقــول :لقد شاهدتها ثــاث أو أربــع
دمع العرض عينيه ،ويستذكر
مرات .آخر ُي ِ
بالده في أيامها الحلوة« ،حني كان النضال
نظيفًا»ّ .
سيدة تتحدث عن دور هذا اإلنتاج
الثقافي في صقل وعي اقتصادي اجتماعي
في بالد صادرتها املؤامرة الدولية لتفرض
عليها تصدير أبنائها.
ال ــدخ ــول إلـ ــى ال ـص ــال ــة ف ــي حـ ــرم «جــام ـعــة
كـ ــون ـ ـكـ ــورديـ ــا» فـ ــي وسـ ـ ــط املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،ك ــان
ّ
مـحـكــومــا بـطــابــور تـشــكــل قـبــل ســاعــة من
تــوق ـيــت ال ـع ــرض امل ـف ـت ــرض .االزدح ـ ـ ــام لم
ينته إلــى أن امـتــأت املقاعد كلها ،فــي ظل
لـحـظــات م ــن االس ـت ـش ــراس الـلـبـنــانــي على
مقاعد محجوزة في إطار كندي ال يسمح
باملواربة.
ّ
معظم الحاضرين حلموا ،ذات يوم ،بتملك
ّ
بيت بكندا ،كما غنت فيروز ذات لحظة عن
حـنــن مـفـتــرض قــاتــل .واألبـ ــرز بــن هــؤالء
هــي جالية ســوريــة حديثة تلتمس َب َلسمة
جــراحـهــا الـطــريــة عـبــر اس ـتــدعــاء ثقافتها
املـشــرقـيــة .آخـ ــرون صــادفـتـهــم ال ـفــرص أو
الـخـيــارات للمجيء إلــى هــذه الـبــاد الـبــاردة
تـحـضـيـرًا ملستقبل أوالدهـ ــم أو هــربــا من

بعلبك تشعشع
باألرزة وفيروز
عشية ذكرى االستقالل (22
نوفمبر) ،وميالد السيدة فيروز
( 21نوفمبر) ،قرر محافظ بعلبك
ـ الهرمل ،بشير خضر ،بالتعاون
مع بلدية بعلبك ولجنة
«مهرجانات بعلبك الدولية»،
االحتفال بهاتني املناسبتني
ّ
على طريقته ،وال سيما أن
ميالد فيروز يتزامن مع الذكرى
الستني لوقوفها للمرة األولى
على أدراج «جوبيتر» .لهذه
الغاية ،دعا خضر اللبنانيني إلى
زيارة بعلبك يوم االثنني املقبل
إلضاءة القلعة بالعلم اللبناني
وبصور فيروز .االحتفالية
ستترافق مع بث أغنيات شهيرة
لها ،وال سيما «يا قلبي ال
تتعب قلبك» املخصصة ملدينة
الشمس.
االحتفال بذكرى االستقالل وميالد
فيروز 21 :تشرين الثاني (نوفمبر) ـ
عند الساعة  17:30في قلعة بعلبك ـ
الدعوة عامة

خالل العرض في مونتريال

م ـص ــائ ــب الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط أو مـصــاعــب
أفريقيا .آخرون حضروا بحشرية ثقافية
الستكشاف ما اقترفه ابن فيروز الرهيب
في بدايات عقده الثاني.
ب ـيــد ّأن صـقـيــع ال ـخــريــف ف ــي ه ــذا امل ـســاء
التشريني ،انــدثــر مــع ّأول ال ـح ــوارات حول
املـ ـص ــروف وامل ــدخ ــول ب ــن ث ــري ــا وزك ــري ــا.
حوار ُي ّ
مهد لساعتني من الصراع الوجودي
املـ ـ ـ ــادي ال ـل ـب ـن ــان ــي ،مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاش ــات ح ــول
ال ـف ــروق ــات الـطـبـقـيــة ف ــي ب ـلــد يـعـتـمــد على
الـســائــح امل ـلــك ،وال يـتــرك للطبقة الوسطى
إال مـكــانــا تـحــت مكيفات الخليج الـعــربــي،
أو في باحات منازل في أميركا الشمالية،
بعيدة عن لبنان وجبله وبحره ومسافات

ال تعوضها األرضيات الخشبية واملواقد،
ّ
وال التعليم شبه املجاني ،وال حتى الهواء
النظيف .صار الدفء ّ
سيد األجواء مع ّأول
ّ
ّ
ّ
موال لجوزيف صقر« .تغير هوانا» ...تنهد
بعض الجمهور مع صــوت يدمع بسماعه
كثيرون ،وتطرب له أي أذن.
انـ ـس ــاب ــت امل ـس ــرح ـي ــة ك ـن ـس ـيــم ع ـل ـيــل فــي
عيون وآذان معظم الحاضرين .لــم تنجح
مقتضيات الترميم التقني الصعب الــذي
أجــرتــه شــركــة ( Mmediaح ــذف مشاهد
أو دم ــج حـ ــوارات مــن تـسـجـيــات مختلفة
ّ
أو حتى عــدم تماه بني الصوت والصورة)
فــي قتل السحر ال ــذي يكتنزه هــذا العمل.
الـضـحــك م ــأ امل ـك ــان وال ـح ــزن أي ـض ــا ،ولــم

ّ
يكن التأفف من «رداءة الصوت والصورة»
س ــوى ّ
ردة فـعــل م ــن ج ــاء مل ـشــاهــدة زي ــاد
ّ
ألنه «بيقرط ضحك» أو من اعتقد أن زياد
الــرحـبــانــي « -مـلــك الـســاحــة اللبنانية على
بياض»  -سيكون حاضرًا شخصيًا.
«ل ـهــذا ال ـعــرض خـصــوصـيــة تلمس الحنني
اإلنساني والــوعــي الثقافي» تقول ّ
املنسقة
ف ــي «م ـه ــرج ــان ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي» (مـنـظـمــة
ثقافية ال تبغى الــربــح) إيميلي ع ــواد ،التي
ّ
املصورة
عمدت إلى ترتيب عرض النسخة
من املسرحية في مونتريال .تقول في وقع
فـ ّـن زي ــاد الــرحـبــانــي وه ــذه املـســرحـيــة التي
شاهدت عرضها في بيروت ،على جمهور
ق ــدي ــم وح ــدي ــث« :لـ ـه ــذه امل ـســرح ـيــة وج ــود

خاص لفترة ثالثة عقود .هناك من شاهد
العرض الحي وهناك من ّ
طور صورتها في
مخيلته ،ويتشوق لرؤية كيف كــان زكريا
على املسرح؛ مع العلم أن هناك من ارتأى أن
يحافظ على مخيلة غنية من املسرحية من
ّ
دون أن يؤثر فيها شــيء ،حتى عرضها».
ُيقال إن الرحباني نفسه لم يشاهد الشريط
املرممّ ،
ّ
ربما لرغبته في حماية حنني خاص،
ّ
ألم ما ،وخصوصًا في ظل العالقة
أو ّتجنب ٍ
املعقدة التي تربطه بأعماله املسرحية.
بدأ مشروع عرض املسرحية في مونتريال
في شباط (فبراير) املاضي ،وكانت الخطة
األساسية تقديم ثالثة عروض ،في «جامعة
كونكورديا» في قلب املدينة الكندية ،وفي
«سينما غ ــوزو» التي تقع فــي قلب منطقة
الـ ــوجـ ــود ال ـل ـب ـن ــان ــي أي فـ ــي م ــدي ـن ــة س ــان
ً
لـ ــوران« .ك ــان الـطـلــب عـلــى الـحـفــات كــامــا
واضطررنا لتقديم عرضني إضافيني لكي
نلبي الطلب اإلضافي من جمهور متنوع»
ّ
بمجرد ذكر
تشرح إيميلي عــواد« .وطبعًا،
اس ــم زيـ ــاد تـهــافــت الـجـمـيــع ،ول ـك ــن ،تـمــامــا
كـمــا ح ــدث فــي لـبـنــان ،هـنــاك مــن اعـتـقــد أن
الـعــرض هــو إنـتــاج سينمائي ،وخصوصًا
لــدى الشريحة التي ال يعنيها زيــاد فأبدت
انزعاجًا من الصوت والصورة .ولكن سحر
هذه املسرحية يلمس الجميع ومضمونها
ّ
ال يـ ـ ــزال ق ــائ ـم ــا ح ــت ــى ي ــوم ـن ــا هـ ـ ـ ــذا» .ه ــذا
املضمون ّأمــن لألجانب الذين تواجدوا في
صالة العرض درسًا أوليًا عن ثقافة شعبية
لبنانية ُيـمـكــن أن ت ـحـ ّـول قـصــائــد األطـفــال
ُ
واملحافظ الجلدية إلى منتجات تباع باآلالف
في إطــار اتفاق تجاري ُيـبـ َـرم مع من يدفع
أكـثــر ،وعــن بــاد يحكمها تحالف طبقات
ّ
متمكنة ومتحكمة ال تترك للعائالت الفقيرة
س ــوى الـهـجــرة خ ـي ــارًا ،ك ــأن تـلــك الـعــائــات
مسؤولة عن لعنة غياب املوارد األولية.
ضحك األجانب على هفوات اللغة األجنبية
وت ـف ــاع ـل ــوا م ــع ال ـل ـح ـظ ــات ال ــدرام ــات ـي ـك ـي ــة.
ّ
سيتحمس ،كباقي هذا
وربما كثير منهم
الجمهور ،ملشاهدة «فيلم أميركي طويل»
قــري ـبــا ،عـلــى أم ــل أال يـعـتـقــدوا أن الـعــرض
سيكون فيلمًا سينمائيًا.

