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مهرجانات الصيف

ّ
روك وتكنو و«ليلى» وباخ واألندلس« :بيبلوس» على مستوى التحدي!
بيار أبي صعب
برنامجه لهذا الصيف ،بعد «بيت
مع إعــان «بيبلوس»
ُ
قفل «ثالوث الكبار» ،واكتمل
الدين» و«بعلبك» ،يكون قد أ ِ
ّ
األساسية في لبنان .في
نصاب «املهرجانات الدولية»
ال ــرده ــة الــرئـيـسـيــة لـلـفـنــدق الجبيلي املـطــل عـلــى املـيـنــاء
العريق ،تجد جريدة «األخـبــار» على طاولة االستقبال.
ّ
يمكنك أن تتصفحها في انتظار بدء املؤتمر .وفي القاعة
الـتــي تحتضن املــؤتـمــر الـصـحــافــي ،تكثر الشخصيات
الـسـيــاسـيــة واألعـ ـي ــان امل ـح ـل ـيــون .نـ ــواب جـبـيــل ال ـثــاثــة:
زيـ ــاد الـ ـح ــواط ـ ـ ـ مـصـطـفــى الـحـسـيـنــي ـ ـ ـ س ـي ـمــون أبــي
رميا ،والقائمقام نتالي مرعي الـخــوري ،ومديرة مركز
االونيسكو في جبيل داريـنــا صليبا… آه كدنا ننسى
الــوزيــرة السابقة ،القاضية أليس شبطيني التي كانت
تنطنط بني الحاضرين ،كتلميذة سعيدة في حفلة تسليم
الجوائز آخر العام الــدراســي .رئيسة لجنة «مهرجانات
بيبلوس الدولية» لطيفة اللقيس جلست في الصالة للعام
الثاني على التوالي .بعد ترحيب مقتضب بالحاضرين،
تــركــت لنائبها إلـقــاء كلمة املـهــرجــان ،مــن على ّ
املنصة،
َ
بني ممثل ْي «السياحة» و«الثقافة» ،ورئيس بلدية جبيل،
وناجي باز ّ
السيد الحقيقي للمناسبة.
ّ
ّ
ّ
وجــه فيليب أبــي عقل تحية إلــى الصحافية الراحلة مي
ّ
ّ
منسى الـتــي تغيب لـلـمــرة األول ــى عــن املـنــاسـبــة .قبل أن
يدخلنا عنوة في صلب املوضوع ،مستنكرًا «الحمالت»
التي تستهدف مهرجانات سياحية «هي عامل تنشيط
وانـ ـع ــاش اق ـت ـص ــادي (…) وت ـع ـطــي ص ـ ــورة ح ـيــة عن
لبنان الثقافة والـفــن» .وأشــار إلــى «ضــرورة التعامل مع
هذا القطاع استنادًا إلى معطيات دقيقة ،ووفــق معايير
واضـحــة تضعها وزارة الـسـيــاحــة…» ،داعـيــا إلــى عــدم
«وضع الجميع في خانة واحدة» .وطالب بـ «إجراء مسح
ُ
شامل ودقيق لهذا القطاع» ،ت َح ّدد في ضوئه ،استنادًا الى
معايير واضحة ،كيفية التعاطي مع كل مهرجان على
حدة« ،فال يذهب الصالح بعزا الطالح»!
نسمع ّرد وزير السياحة أفيديس كيدانيان لألسف،
لن
ّ
تخلف عن املوعد .وهذا خبر حزين ّ
بحد ذاته ،ألن
فهو
ّ
معاليه يسلينا دائـمــا حــن يــأتــي ،بنظرياته وقفشاته.
لكن املديرة العامة لــوزارة السياحة ندى السردوك التي
ّ
مثلته ،قامت بالواجب وأكثر .بحركة رشيقة من يدها،
أزاح ــت ال ـســردوك مـخــاوف ّ
القيمني على «املـهــرجــانــات»
واالحتجاجات املشروعة على «محاوالت اخضاعهم الى
قيود وش ــروط وضــرائــب ورس ــوم» تكاد تخنقهم ،كما

قــال نائب رئيسة «مهرجانات بيبلوس»« .خلينا نحط
املشاكل على جنب» .عجبًا ،كيف ذلك؟ هناك قلق حقيقي
على مستقبل هــذه املؤسسات العريقةّ ،
لكن سعادتها
ّ
ّ
السحرية ،أي «الخروج من بيروت الهموم
تفضل األلعاب
واالنفتاح والفرح» .جاءت تبيعنا
إلى جبيل مدينة العطاء ً
سمكًا في البحر يعني ،داعية إلى «إظهار الوجه االيجابي
لبلدنا من أجل املساهمة في تنمية وطننا الجميل بثقافته
وناسه (…) وانشالله نوصل لصيغة دعم تناسب ّقوة
كــل مـهــرجــان» .أم ملحم فــي ّأيــامـهــا لــم تصل إلــى هذه
الذروة! وكان رئيس ّ
بلدية جبيل وسام زعرور قد ّ
وجه
ً
رسالة مشفرة الــى أفيديسيان لم نفهم إن كانت غزال
ّ
االستراتيجية،
أو هجاء… إذ شكر الوزير على رؤيته
وقال إن «املشاكل تعالج داخل البيت ال على التلفزيونات
ومواقع التواصل» .وطبعًا أكد لنا أن «مدينة الحرف هي
لجميع اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم».
وزير الثقافة محمد داود ّ
تغيب أيضًا بداعي السفر ،فهو
ّ
ّ
ّ
اتفاقية مع املكتبة الوطنية في باريس .يعني هناك
يوقع
ّ
ّ
اللبنانية أبوابها
الوطنية
أمل ّربما ،في أن تفتح املكتبة
ّ
للباحثني قريبًا مثل كل مكتبات العالم؟ مثله املدير العام
ّ
لوزارة الثقافة علي الصمد الذي كان يشعر أنه في حفلة
زجــل… بعد امل ــوال االسـتـهــالــي« :بيبلوس الـتــي أعطت
الحرف للعالم» ،دعا «جميع لجان املهرجانات الى إعطاء
الـفـنــان اللبناني املـســاحــة االكـبــر فــي برامجها الفنية».
«بيبلوس» تطلعاتها عــاملـ ّـيــة لحسن الـحــظ ،وه ــذا العام
ً
حافظت على نهجها ،تاركة للفن اللبناني ّ
حيزًا مقبوال
بطبيعة ال ـحــال .لـكــن معظم املــواعـيــد اللبنانية األخــرى
ّ
املحلية ،ليس دائمًا تنفيذًا
تحفل هذا الصيف باالعمال
لــرؤيــة تنموية وطنية ،بــل بسبب قلة االمـكــانــات املــاديــة
الــازمــة الستقدام األعـمــال مــن الـخــارج .وأض ــاف املدير
ّ
الـعــام الـشــاب« :أبـشــركــم بــأنــه سيتم اقتطاع جــزء كبير
من مساهمة وزارة الثقافة»! أبشركم؟ أل واضــح مدى
وعيه لخطورة األزم ــة ،وتعاطفه مع «لجان املهرجانات
التي تعاني» .وشبيه صوت النعي بصوت البشير ،على
طريقة ّ
املعري.
ّ
ثم جاء دور املدير الفني للمهرجان ،لنكتشف برنامجًا
ً
حافال ّ
وغنيًا يرقى إلى مستوى مواسم الخير .ال شك
ّ
سحرية ،البقاء البرمجة في
أن لــدى ناجي بــاز وصفة
ّ
مستوى طموحاته ،رغم شح الداعمني ،حني قدم آخرون
ّ
ت ـن ــازالت ال بــد مـنـهــا .ال بــد أن ــه ي ـخــوض هـنــا مغامرته
الخاصة ،مراهنًا على أسماء ّ
عاملية تستقطب جمهور
ال ـش ـبــاب ،ب ــن الـ ــروك والـتـكـنــو وامل ـي ـت ــال ،وت ـت ــرك مكانًا

يوــ يو ما

ّ
الفرنسية… على أن يكون نصيب الفن املحلي
لألغنية
ّ
موزعًا بني الروك اللبناني البديل… والتراث االندلسي.
ّ
املـغــنــي الـفــرنـســي م ــارك الف ــوان سيفتتح «مـهــرجــانــات
ب ـي ـب ـل ــوس» م ـس ـت ـق ـط ـبــا ال ـ ــى املـ ــرفـ ــأ الـ ـق ــدي ــم ج ـم ـه ــورًا
ّ
فرنكوفونيًا ينخره الحنني ،ويجد نفسه في االغنيات
الحزينة والحميمية ،بني «ليلة على كتفها» «وغراميات
ي ــوم األحـ ــد» ( 12ت ـمــوز /يــول ـيــو) .وف ــي زخ ــم نـجــاحــات
«بــوهـيـمـيــان راب ـس ــودي» تــأتــي إل ــى لـبـنــان فــرقــة «كــويــن
سيمفونيك» .التجربة التي أطلقها عازف الغيتار براين
ماي مع الـ  BBCعلى مسرح الكوليزيوم اللندني ،تحظى
ّ
اليوم بشهرة واسعة في العالم .إنه لقاء بني فرقة الروك
والفرقة السمفونية .خمسون عازفًا ،وستة مغنني العادة
احياء أغنيات فريق  Queenالبريطاني االسطوري (12
تموز /يوليو) .موعد آخــر مع الــروك السمفوني أيضًا،
إنما الهارد روك وامليتال تحديدًاWithin Temptation :
الـتــي أسـسـهــا ع ــازف الـغـيـتــار روب ــرت وسـتــرهــولــت مع
املغنية ش ــارون دي ــن أدي ــل ال ـعــام  .1996ع ــرض شامل
ستقدمه الفرقة فــي لبنان ،استثنائي لجهة املوسيقى
وكل عناصر االستعراض .متعة لكل الحواس ،وتجربة
قد ال تتكرر كل يوم ( 3آب /أغسطس).
هـنــاك مــوعــد الـثــالــث مــع ال ــروك الـبــديــل .هــذه امل ـ ّـرة موعد

لـبـنــانــي مــع فــرقــة «م ـشــروع لـيـلــى» الـتــي تـعــود بـعــد أقــل
من عقد بقليل إلــى املسرح الــذي كــان مفترق طــرق في
مسيرتها نحو النجاح والعاملية والتكريس« .أبطال الروك
البديل العربي» قال ناجي باز بفخر وحماسة .الرباعي
ّ
حامد سنو (غناء /كلمات) ،وفــراس ابو فخر (غيتار)،
وهــايــغ بــابــازيــان (ك ـمــان) ،وك ــارل جــرجــس (جــرجــس)،
سيقدمون أغنيات جديدة ّ
للمرة األولى ،وسيستضيفون
هذا العام موسيقيني عامليني مثل جو غودار الذي عمل
معهم على انتاج بعض أغنيات «مدرسة بيروت» ( 9آب/
أغسطس).
أما «امليغا حدث» ،أو الحدث الضخم هذا العام الذي ّ
غيرت
من أجله «بيبلوس» امل ــدارج ،بحيث تتسع لعشرة آالف
مـشــاهــد ومـشــاهــدة وقــوفــا ،فـهــو الـ ـ «دي ج ــاي» مــارتــن
غاريكس الذي يعتبر بأعوامه االثنني والعشرين إحدى
ّ
االلكترونية في العالم .سيكون موعدًا
أيقونات املوسيقى
مع الرقص الهاذي الــذي ينتظره جمهور الشباب ،علمًا
أنه كإنتاج وضخامة ( 50اليزر على املسرح) «أكبر عمل
في تاريخ بيبلوس على االط ــاق» :بتعبير املدير الفني
للمهرجان ( 3آب /أغسطس).
ّ
الشرقية سيجمع بني عازف
املوعد الوحيد مع املوسيقى
العود شربل روحانا واملغني ملحم زينّ .
األول ّ
وجه العام
املاضي من بيبلوس ّ
تحية مؤثرة لسيد درويش ،والثاني
ّ
صاحب أحد أجمل األصــوات في جيله لبنانيًا وعربيًا.
معًا سيغوصان على الـتــراث األندلسي ،ليعيدا احياءه
في روح جــديــدة ،ناتجة عن هــذه التركيبة الخاصة بني
موهبتني لم تلتقيا من قبل ( 26تموز /يوليو).
ّ
الكالسيكية ،في
ومسك الختام سيكون مع املوسيقى
حفلة هــي األه ــم مــن دون شــك فــي لبنان هــذا الصيف.
سـيـحــل  Yo-Yo Maضـيـفــا عـلــى مـيـنــاء جـبـيــل وهــي
زيــارتــه األول ــى إل ــى ال ـشــرق األوسـ ــط .املـعـلــم الـحــائــز 19
جائزة «غرامي» ،سيكون وحده على الخشبة لساعتني
وأربعني دقيقة ،محتضنًا آلته األثيرة ،الكمان األوســط،
مؤديًا الـ  Cello Suitesالشهيرة لجان سيبستيان باخ
ً
كاملة ( 24آب /أغسطس) .العمل اعتبر طــويــا مجرد
تمرين موسيقي تقني للعزف على آلة التشيللو ،قبل أن
يعاد اكتشافه كرائعة موسيقية مع روستروبوفيتش…
«هناك كثيرون أصحاب موهبة على الساحة املوسيقية،
وقلة عباقرة… ولعل يو-يو ما أحــد هــؤالء… بل ربما
ّ
أمكننا القول إنه أكبر موسيقي حي في العالم» .الكالم
لناجي بــاز ال ــذي يضيف« :نفتخر بــوجــوده على شط
ّ
تاريخيًا»!
جبيل… وسنعتبره نهارًا

حكايات االرنب زنبق
جمانة جمهوري
تسلك «طريق العودة»

عبد الكريم الشعار:
ّ
بابك»
ب
ي
«إن
ِ ِ

محمد خيري:
موشحات وقدود

في  15أيار (مايو) الحالي ،تفتتح
ّ
املصورة الفوتوغرافية اللبنانية
جمانة جمهوري (الصورة)
معرضها الجديد «طريق العودة»
في «غاليري تانيت» (مار مخايل
ـ بيروت) ،حيث يستمر لغاية
الثامن من حزيران (يونيو)
املقبلّ .
تخرجت جمهوري من
«معهد نيويورك للفوتوغرافيا»،
وهي متخصصة في التصوير
الصناعي واملعماري ،وكذلك
في تصوير املناظر الطبيعية
التوثيقية ،وهي
والفوتوغرافيا
ُ
مقيمة حاليًا في بيروت .نشرت
صورها في مجالت ّ
عدة ،كما
شاركت في معارض منفردة
وجماعية في لبنان ،وأبو ظبي،
واملكسيك ،وواشنطن ،وميونخ،
وساو باولو ،وغيرها.

بعدما اعتاد الجمهور على
أمسياته الطربية الدورية في
«مترو املدينة» (الحمرا) ،ها
هو الفنان اللبناني عبد الكريم
الشعار (الصورة) يضرب موعدًا
جديدًا ومختلفًا مع الناس في
 18أيار (مايو) الحالي في املكان
األنشطة املخصصة
نفسه ،ضمن ّ
بابك»
ب
ي
«إن
لشهر الصوم.
ِ ِ
هو عنوان الحضرة الصوفية
التي يتشارك فيها ابن مدينة
ً
طرابلس (شماال) مجموعة من
املوسيقيني ،هم :محمد نحاس
(قانون) ،وطوني جدعون
(كمنجة) ،وأحمد الخطيب
(إيقاع وكورال) ،ومازن مالعب
(إيقاع وكورال) .إلى جانب
كورال مؤلف من خالد صبيح
وشفيق قليالت.

ّ
تتغير األجواء في
في رمضان،
«تياترو فردان» .غدًا الجمعة،
يحيي الفنان السوري محمد
خيري (الصورة) حفلة طربية
وتراثية بامتياز ،مخصصة
ّ
للموشحات والقدود الحلبية
التي يشتهر بأدائها ،كونه ابن
«عاصمة الشمال» السوري.
هكذا ،سيستمتع الحاضرون
بباقة من األعمال الراسخة في
الذاكرة ،أبرزها تلك التي أداها
الكبير صباح فخري ،ليذهبوا
في رحلة فنية ملؤها الحنني إلى
الزمن الجميل .ويأتي هذا املوعد
في سياق أنشطة عديدة يقيمها
محمد خيري في فضاءات
مختلفة ،كما جرت العادة منذ
سنوات.

افتتاح معرض «طريق العودة»:
األربعاء  15أيار ـ من س 18:00 :إلى
 21:00ـ «غاليري تانيت» (مار مخايل
ـ بيروت) .لالستعالم01/562812 :

ّ
بابك» :السبت  18أيار
أمسية «إني ِب ِ
ً
ـ الساعة العاشرة مساء ـ «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

سهرة مع محمد خيري :غدًا
ً
مساء ـ ـ
الجمعة ـ الساعة العاشرة
«تياترو فردان» (سنتر «ديونز»
ـ فردان /بيروت) .لالستعالم:
 01/800003أو 70/692919

مسرحية دمى

موسيقى وإخراج:
سيناريو وحوار:
حسن ضاهر  -عبيدو باشا
أحمد قعبور  -إيلي حداد

لفرقة السنابل
د .غازي مكداشي

المحركون:
أمل التراس  -اليان الشدياق
زهراء الكزما  -سمر الحويّك

تنسيق:
غنوة مكداشي
غادة صبرا

شكر لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل
السبت في  11ايار  2019و السبت في  18ايار 2019
الساعة 3:00

أسعار البطاقات
 15,000ل.ل و  20,000ل.ل
تباع البطاقات في جميع فروع مكتبة انطوان
www.antoineticketing.com

