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«طريق الحرير» ّ
تمر في الـ «فوروم»
كركال يواصل إدهاشنا

صورة
وخبر

ّ
مـت فرقـة «إيفيـت بوزسـيك» المجريـة للباليـه مسـاء أمـس عرضـا
قد ّ
مميـزًا لمسـرحية «بينوكيو» في «قصر الفنون» في بوداسـبت .العمل
مـن إخـراج الفرنسـي فيليـب إيريتييـه ،أمـا الكوريغرافيـا فللمجريـة
إيفيـت بوزسـيك ( 48عامـا) (أتيلا كيسـبينديك ـــ أ ف ب)

أكثر من  150راقصًا ،من بينهم  46آتون من الهند
والصني ،وضمن سينوغرافيا مؤسس ّأول مسرح
راقــص فــي لبنان عبد الحليم كــركــا ،وكوريغرافيا
ابنته أليسار ،أبهر ّ
«قصة طريق الحرير» أو «إبحار
عبر الزمن» (إخراج إيفان كركال) الجمهور في تموز
(يوليو) املاضي ضمن فعاليات «مهرجانات بعلبك
الدولية» في عيدها الستني .أكثر من  3300مشاهد/ة،
حبسوا أنفاسهم/ن على مــدى ساعتني ملتابعة هذا
الـعــرض ال ــذي ينسج مــن بعلبك إلــى أقــاصــي العالم،
رحـلــة إنـســانـيــة راق ـصــة ومـلــونــة بـتـنـ ّـوع الـحـضــارات
واألعــراق« .إبحار عبر الزمن» الذي احتضنه «معبد
باخوس» لليلتني صيفيتني متتاليتني ،سيصل غدًا
الجمعة إلى الـ «فوروم دو بيروت» ،ليعيد هذه امللحمة
التاريخية اإلنسانية التي دمجت بالصورة والصوت
واألزياء الجميلة مشهدية قل نظيرها ،عابقة بروائح
الشرق والغرب.
إذًا ،سيحتضن مسرح «ف ــوروم دو بـيــروت» عرض
«طــريــق ال ـحــريــر» ،مــع اخ ـتــاف بــن امل ـكــانــن .هـكــذا،
سيكون الحضور على موعد مع سرد لهذا اإلبحار
ال ــذي انطلق مــن بعلبك إلــى ُع ـمــان ،فالهند والصني
ً
وبـ ــاد فـ ــارس ،وصـ ــوال إل ــى الـبـنــدقـيــة ،ضـمــن سبع
لوحات تثير الدهشة والخيال معًا ،بأزيائها ولغتها،
على وقع أشعار جالل الدين الرومي وعمر الخيام،
وامليجانا والعتابا اللبنانيتني والدبكة البعلبكية.
ستستوقفنا البندقية الحاملة بأزيائها الفولوكلورية

ﻳﻘﺪﻡ
ّ

خالد صالح
ّ
يحل على النبطية
بعد تخصيصه أسبوعًا ألفالم املخرج
محمد خان والثاني ألعمال النجم
محمود عبد العزيز ،ها هو «مسرح
إسطنبولي» يستعد إلطالق أسبوع
أفالم املمثل خالد صالح ( 1964ـ /2014
الصورة) بدءًا من  22كانون الثاني
(يناير) الحالي في «سينما ستارز»
(النبطية ـ جنوب لبنان) .يتخلل الحدث
عرض مجموعة من أفالم صالح ،هي:
«هي فوضى» (إخراج يوسف شاهني
ّ
و«الريس عمر حرب»
وخالد يوسف)،
(إخراج خالد يوسف) ،و«تيتو» (إخراج
طارق العريان) ،و«أحالم حقيقية»
(إخراج محمد جمعة).
«أسبوع أفالم خالد صالح» :بدءًا من  22كانون
الثاني ـ الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر
ـ «سينما ستارز» (النبطية ـ جنوب لبنان).
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الـتـقـلـيــديــة ورقـصــاتـهــا أي ـضــا ،وسـنـنـصــت إل ــى أداء
املغنني /ات الهنود والفرس ،إلى جانب نخبة من كبار
الفنانني/ات اللبنانيني :هدى حــداد ،وجوزيف عــازار،
وهـ ــادي خـلـيــل .بــأصــواتـهــم ال ـقــويــة ،س ـيــؤدي هــؤالء
األغاني التراثية اللبنانية ،كما سيرافقهم املمثلون/ات:
رفعت طربيه ،وغبريال يمني ،وسيمون عبيد ،ونبيل
كرم ،وألكو داوود ،وعلي الزين ،وروميو الهاشم.
إذا ،استعادة قصة طريق الحرير ستجرى من خالل
اإلبحار في الزمن والرقص بني املاضي والحاضر،
وسط شاشة ثالثية األبعاد تدمج الصورة والحركة مع
ّ
الحي على املسرح ،ومسار ّ
الرقص ّ
والخيالة
البحارة
ال ـعــرب فــي رحــاتـهــم إل ــى ه ــذه ال ـبــاد الـبـعـيــدة .نجح
ثالثي كركال (األب وولداه) عبر هذه الرحلة التاريخية
الــراق ـصــة املــدهـشــة فــي صـنــع مـشـهــديــة إنـســانـيــة ال
تعترف بجغرافيا وال بحدود فكرية وثقافية معينة،
في ظل ما نعيشه اليوم في العالم العربي من مشاريع
تقسيم جغرافي وطائفي ومذهبي.
ولـيــس هـنــاك أجـمــل مــن دمــج هــذه الـلــوحــات معًا في
لــوحــة واحـ ــدة تختلط فـيـهــا ال ـح ـضــارات والـثـقــافــات
واللغات ،على وقع موسيقى مختلطة تجمع الشرق
والغرب.
غد الجمعة
«إبحار عبر الزمن» 20:30 :مساء ٍ
ـ ـ ـ م ـســرح «فـ ـ ــوروم دو ب ـي ــروت» (الـكــرنـتـيـنــا).
لالستعالم03/227564 :

