
«مهرجانات بعلبك الدولية» 
«تصبحون على وطن» يفتتحها مارسيل خليفة بـ

بريوت: سوسن األبطح

يـــعـــود مــارســيــل خــلــيــفــة هــذه 
إلــــى «مـــهـــرجـــانـــات بعلبك  الــســنــة 
الدولية» مفتتحًا موسمها، بحفل 
وحـــيـــد يــــوم الــخــامــس مـــن يــولــيــو 
(تموز)، يحمل عنوان «تصبحون 
عــلــى وطــــن» تــرافــقــه «األوركــســتــرا 
اللبنانية» بقيادة  الفيلهارمونية 
لبنان بعلبكي، وجــوقــة «جامعة 
ســـيـــدة الــــلــــويــــزة» بـــقـــيـــادة خــلــيــل 
رحــمــة. خـــالل هـــذا الــحــفــل سيقدم 
خليفة مجموعة من أجمل أغنياته 
عــلــى أدراج «مــعــبــد بــاخــوس» في 

القلعة التاريخية املهابة.
كــــانــــت لـــجـــنـــة «مــــهــــرجــــانــــات 
بعلبك» قد أعلنت عن برنامجها 
لهذا الصيف، في مؤتمر صحافي 
فــــي الـــصـــالـــة الـــزجـــاجـــيـــة لــــــوزارة 
الـــســـيـــاحـــة، بــعــد إعــــــادة تــأهــيــلــهــا 
وتـــغـــيـــيـــر اســـمـــهـــا، حـــيـــث صــــارت 
تحمل اسم «ليلى الصلح حمادة». 
وتـــــم اإلعــــــــالن بـــمـــشـــاركـــة وزيـــــري 
الــــســــيــــاحــــة والــــثــــقــــافــــة، أواديــــــــس 
كيدانيان ومحمد داود، وعدد من 
الفنانني الذين يحيون الحفالت، 
حــيــث تــحــدثــوا عـــن تحضيراتهم 
واألعــمــال التي سيقدمونها. كما 
حضرت املؤتمر الوزيرة السابقة 
لــيــلــى الــصــلــح حـــمـــادة، ومــحــافــظ 
بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل بــشــيــر خــضــر، 
ورئــــيــــس بـــلـــديـــة بــعــلــبــك الــعــمــيــد 

حسني اللقيس.
يتضمن البرنامج لهذه السنة 
سبع حــفــالت. فبعد االفــتــتــاح مع 
مارسيل خليفة، تطل في السابع 
من يوليو املغنية والكاتبة وامللحنة 
والعازفة األميركية ميلودي غرود؛ 
هـــــذه الـــفـــنـــانـــة مـــتـــعـــددة املـــواهـــب 
كــــانــــت قــــد اســتــقــبــلــت ضـــيـــفـــة فــي 
حـــفـــل الــــعــــازف إبـــراهـــيـــم مــعــلــوف 
قبل عامني، وتعود إلى بعلبك في 
حفل خاص لعشاق الجاز والبلوز. 
ومــن الحفالت املنتظرة تلك التي 
يحييها النجم محمد عساف تحية 
لــعــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ، بــمــنــاســبــة 
الــتــســعــني، بمشاركة  عــيــد مــولــده 
الــفــنــانــة نــهــى حــافــظ فـــي الــغــنــاء، 
وبـــرفـــقـــة األوركـــســـتـــرا الــرومــانــيــة 
واألوركـــســـتـــرا الــوطــنــيــة الــشــرقــيــة 
التي سيقودها املايسترو املصري 
هـــشـــام جــــابــــر. وكــــــان املـــايـــســـتـــرو 
الــــذي ســيــقــوم بــتــوزيــع األغــنــيــات 
مــــــن جــــــديــــــد، ووضــــــــــع الــــتــــصــــور 

األوركسترالي لها، قــدم حفًال في 
بعلبك العام املاضي مستعيدًا أم 
كلثوم. وهذه املرة سيرى الجمهور 
عــبــد الــحــلــيــم مــن زاويــــة مختلفة، 
الـــحـــفـــل مــوســيــقــي غــنــائــي  إذ إن 
وسينمائي، وتصحبه مقاطع من 
أفالم قديمة للعندليب األسمر، هي 

من تحرير أمير رمسيس. 
جدير بالذكر أن هذا الصيف 
سيشهد حفلني الســتــعــادة تــراث 
عبد الحليم، أحدهما فــي بعلبك 
واآلخر في بيت الدين، حيث يغنيه 
عـــبـــده شـــريـــف يــــوم ١٠ أغــســطــس 

(آب).
إلــى برنامج بعلبك  بــالــعــودة 
ولــعــشــاق املــوســيــقــى الكالسيكية 
«ركــويــام» لجوسيبي فيردي يوم 
٢٦ يــولــيــو يــؤديــهــا أربــعــة مغنني 
ذوي شــهــرة فـــي الــفــن األوبـــرالـــي، 
وهـــم الــســوبــرانــو مــاريــا أغريستا 
واملــــــيــــــزو دانــــيــــيــــال بـــارشـــيـــلـــونـــا 
صاحبتا الصوت املبهر، والتينور 
جورجيو بيروجي والباس جون 
ريـــلـــيـــيـــا. وبــــقــــيــــادة األب تــوفــيــق 
مـــــعـــــتـــــوق، ســـــتـــــعـــــزف مـــوســـيـــقـــى 
هـــــذا الـــعـــمـــل أوركــــســــتــــرا الــحــجــرة 
لإلذاعة الرومانّية في بوخارست 
مـــصـــحـــوبـــة بــــــكــــــورس الـــجـــامـــعـــة 

األنطونّية.
وفي األول من أغسطس تطل 
النجمة الفرنسية الشابة «جاين»، 
التي ذاع صيتها سريعًا رغم صغر 
لــهــا جمهورها  ســنــهــا. وال بــد أن 
بـــــني الــــشــــبــــاب الـــلـــبـــنـــانـــي. وكـــمـــا 
كـــل املـــهـــرجـــانـــات بــــات «مــهــرجــان 
بعلبك»، يهتم بشريحة الشباب، 
وهــو أحــد أســبــاب اخــتــيــار محمد 
عساف ملا له من شعبية بعد فوزه 

في برنامج «آراب آيدول».
فــــي الـــخـــتـــام حــفــلــتــان ملــحــبــي 
العربية،  املــوســيــقــى الكالسيكية 
األولى مع جاهدة وهبة في الثاني 
من أغسطس، حيث تحيي حفلها 
إلــى الفالمنكو»،  «مــن املــوشــحــات 
وتغني أعــذب املوشحات يرافقها 
عــمــر بــشــيــر عــلــى الـــعـــود، وفــرقــتــه 
املـــوســـيـــقـــّيـــة مــــن أوروبــــــــا ولــبــنــان 
ــي اإلســبــانــي 

ّ
بــاالشــتــراك مــع املــغــن

مــــلــــكــــيــــور كــــــامــــــبــــــوس وراقــــــصــــــة 
لــيــنــارس. والحفل  لــيــا  الفالمنكو 
متنوع ومفتوح على املوسيقات. 
فيما يأتي حفل الختام في اليوم 
الــــذي يــلــيــه عــزفــًا عــلــى الـــعـــود من 
عمر بشير ملوسيقى تقليدّية من 

الـــعـــراق ولــبــنــان وتــركــيــا وألــحــان 
التينّية وفالمنكو وأخــرى هندّية 
وبــــعــــض مــــؤّلــــفــــات أســـــــرة بــشــيــر، 
إلــى موسيقى تأّملية.  بــاإلضــافــة 
ســـيـــكـــون عـــمـــر بـــشـــيـــر مــصــحــوبــًا 
بفرقة مــن ٧ عــازفــني وجــوقــة آالت 
نفخّية، وسيقّدم أيضًا مقطوعات 

من ألبومه األخير.
وتــحــدث الفنانون فــي نهاية 
املــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي، كـــــــٌل عــمــا 
سيقدمه؛ تكلم مارسيل خليفة عن 
ليلة شرقية رحــبــة مفتوحة على 
املذاهب، وتلتقي على اإلنسانية، 
حيث ستنبض املوسيقى وتنادي 
«آه يـــا وطـــن ملــــاذا ال تــســمــعــنــي!»، 
مـــتـــســـائـــًال مــــا الـــــــذي يـــشـــدنـــا إلـــى 
لبنان؟ نحن الذين أدمنا الحروب، 
حيث ما زالت أحالمنا تدفعنا إلى 
إلــى بئر  السماء، وبالدنا تدفعنا 
الخيبة، قائًال للحضور: «تعالوا 
معنا إلى بعلبك، وتصبحون على 

وطن».
 فــيــمــا اعــتــبــر مــحــمــد عــســاف 
أنــه ال يجيد الخطابة، لكنه يعبر 
عــــن إعـــجـــابـــه الـــكـــبـــيـــر بــمــارســيــل 
خليفة، وسعادته أن يتشارك معه 
فــي مــهــرجــان واحــــد، وهــــذا شــرف 
كــبــيــر لـــــه. أمـــــا املـــايـــســـتـــرو هــشــام 
جابر الذي سيدير أوركسترا حفل 
عــســاف، فقد تــطــرق إلــى مغامرته 
املــوســيــقــيــة، كـــونـــه يــعــيــد تــوزيــع 
موسيقى كالسيكية رســخــت في 
األذهــــــان، مــثــل أغــنــيــات أم كلثوم 
التي قدمها العام املــاضــي، وعبد 
الحليم هــذه السنة، لكن النتائج 

كانت مشجعة والنجاح كبير.
كان املؤتمر قد افتتح بكلمات 
املــهــرجــانــات نايلة  لرئيسة لجنة 
الــتــي تمنت «أن تكون  دو فــريــج، 
املـــهـــرجـــانـــات هــــذه الــســنــة مــمــيــزة 
وأن تــنــال اإلعـــجـــاب». وأمـــل وزيــر 
الـــســـيـــاحـــة كــــيــــدانــــيــــان «بـــمـــوســـم 
سياحي مميز ينسينا السنوات 
السبع املاضية التي عانينا منها 
وعانت منها السياحة والثقافة».

الــــثــــقــــافــــة داود  أمــــــــا وزيــــــــــر   
فــقــد قـــال إن «بــعــلــبــك تــتــحــدث عن 
نفسها مــن خــالل أهلها وقلعتها 
ومـــــهـــــرجـــــانـــــاتـــــهـــــا، هـــــــي لـــــؤلـــــؤة 
املهرجانات اللبنانية بما تعنيه 
مــن تــاريــخ واحــتــضــان دائــــم للفن 
الــراقــي ومــا شكلته عبر تاريخها 
مــــن حــلــقــة وصـــــل مــــا بــــني الـــشـــرق 

والغرب».
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