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مهرجانات صيف لبنان تبث الحياة رغم التحديات

رغم التحديات المالية التي تهدد مهرجانات ،وادت الى الغاء اخرى ،اال ان ارادة الحياة تبقى اقوى .وهنا جولة
استباقية على بعض منها ،وثمة تفاصيل اخرى عن هذه المهرجانات وغيرها عبر موقع النهار www.annahar.com

مهرجانات بعلبك الشاهدة على عصر لبنان الذهبي
دو فريج لـ"النهار" :أسعار البطاقات لم ترتفع رغم الضرائب
روزيت فاضل

ش��يء واح��د ل��م يتغير ف��ي ل�ب�ن��ان :مهرجانات
بعلبك ال��دول �ي��ة ه��ي "ال �ش��اه��دة ع�ل��ى عصر"
ذهبي للبنان الرسالة منذ تأسيسها الى اليوم،
ذاكرة حية لتاريخ الفن األصيل ،التي تحضنه
دوريًا في كل صيف وينتشر طيفه وعبقه على
ً
وصوال الى
امتداد الوطن كله ،بدءًا من بعلبك
البقاع فلبنان كله .على أدراج بعلبك ،ماض
من مجد الموسيقى والرقص والغناء الشرقي
وال �غ��رب��ي وه ��و ح�ف��ر ف��ي "ذاك � ��رة " الهياكل
الرائعة.
ف��ي صيف  ،2019يطل برنامج عريق في
ال�ق�ل�ع��ة ،م��ن ت��وق�ي��ع لجنة م�ه��رج��ان��ات بعلبك
الدولية وبالشركة مع وزارتي السياحة والثقافة
والتعاون مع مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية
وجمعيات عدة.
ه��ذا ال�ص�ي��ف ،ه�ن��اك م��وع��د ث��اب��ت م��ع سبع
أم�س�ي��ات تلبي األذواق كلها الشرقية منها
والغربية..
رئ�ي�س��ة م�ه��رج��ان��ات بعلبك ال��دول �ي��ة نايلة
دو ف��ري��ج رأت ف��ي ح��دي��ث ال��ى "ال �ن �ه��ار" ،أن
"ل�ل�م�ه��رج��ان ب �ع �دًا ح �ض��اري��ًا وط�ن�ي��ًا ل�ل�ب�ن��ان"،
مشيرة الى أنها "لمست هذا الصدى االيجابي
جدًا في لبنان أو حتى خالل تنقالتها في بلدان
عربية واوروبية عدة" .وأوضحت أن "مهرجانات
بعلبك تندرج في خانة علم من أعالم لبنان ،وال
سيما انها التزمت منذ تأسيسها ،اي منذ نحو
 60عامًا ،تعزيز صورة لبنان في الخارج لتكون
ً
مشعال لرسالة حضارية وثقافية وسياحية
ل��دى الجميع" .ونوهت بدعم كل من محافظ
بعلبك ال�ه��رم��ل بشير خضر وال�ب�ل��دي��ة رئيسًا
وأعضاء ومؤزارة الجيش البناني والقوى األمنية
للمهرجانات ،مشيرة الى أننا "إلتقينا قبل أيام
قليلة قائد الجيش العماد جوزف عون ،الذي

طمأننا على ع��ودة األم��ن واستتابه م��ا شكل
نقلة أمنية نوعية في المنطقة ،وشدد خالل
لقائه معنا أن المنطقة تخطت الظروف األمنية
الحساسة والطارئة ،التي وقعت منذ عامين او
اكثر دون اي رجعة ".وأثنت أيضًا على مبادرة
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الذي نجح
في اتصاالته مع السفارات األجنبية في لبنان،
على نقل منطقة بعلبك من المنطقة الحمراء
المحظورة الى المنطقة الخضراء.
حدث منتظر

ما هي القيمة المضافة لمهرجانات بعلبك؟
أجابت أن "للمهرجانات أهمية كبيرة للمنطقة
وه��ي تعتبر ح��دث��ًا منتظرًا م��ن أب�ن��ائ�ه��ا وك��ل
ال �ج��وار .ان�ه��ا ت�ج��ذب اي�ض��ًا بعض المواطنين
وال� �س� �ي ��اح ال��راغ �ب �ي��ن ف ��ي أن ي �ت��اب �ع��وا رح �ل��ة

استكشافية مؤلفة من محطات عدة توصلهم
الى مهرجانات بعلبك.
وعما إذا كانت اسعار التذاكر تفوق ميزانية
الشباب ،أش��ارت الى أن "أسعار البطاقات لم
ّ
تتغير منذ  10أع��وام ال��ى ال�ي��وم رغ��م اإلرت�ف��اع
الملحوظ ألج��ور الفنانين المبرمة في العقود
وال��زي��ادة الملحوظة للضرائب الجديدة التي
تتكبدها اللجنة ،ومنها الرسوم على تأشيرة
الدخول للفنانين األجانب الى لبنان".
وعن روزنامة المهرجان؟ ذكرت دو فريج أن
"المهرجانات تفتتح برنامجها في  5تموز مع
امسية لمارسيل خليفة ،وفي  7تموز مع نجمة
الجاز العالمية ميلودي غ��اردو ،وفي  20تموز
امسية خ��اص��ة تحية للعندليب االس�م��ر عبد
الحليم حافظ حيث سيقام حفل سينمائي
موسيقي غنائي يؤديه الفنان محمد عساف

ت��راف �ق��ه االورك �س �ت��را ال��روم��ان �ي��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
االوركستراالوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو
المصري ه�ش��ام ج�ب��ر ،وف��ي  26ت�م��وز رك��وي��ام
لفردي ،وف��ي األول من آب النجمة الفرنسية
جين ،وف��ي  2آب أمسية من الموشحات الى
الفالمنغو مع جاهدة وهبي يرافقها عمر بشير
وفرقته الموسيقية من اوروبا ولبنان .وتختتم
مهرجانات بعلبك لهذه السنة في  3آب مع
عمر بشير بحفل عود حول العالم".
الحديث عن بعلبك يطول ،وت��راب القلعة
يفوح بعطر الفن وال�ج�م��ال .ك��ل ش��يء يشير
منذ هذه اللحظة الى ان الموسيقى والغناء هما
الدواء الشافي للروح ،للقلب وحتى للجسد.
rosette.fadel@annahar.com.lb
Twiter:@rosettefadel

هددة ُّ
بالتوقف ونورا جنبالط تستغيث
مهرجانات بيت الدين ُم ّ
فاطمة عبدالله

ّ
ّ
تغص ن��ورا جنبالط وه��ي تتلفظ بهذه
الحزينة" :مهرجانات بيت الدين
الكلمات
ّ
ُم َّ
هددة .قد تتوقف في أي وقت" .مؤلمة
ال�م�ص��ائ��ر ح�ي��ن ت��واج��ه آف��اق��ًا م �س��دودة،
ف � ُ�ت� �ح ��اول ،م ��ع ذل � ��ك ،اج� �ت ��راح م �س��اح��ات
للشعاع وال �ض��وء .ه�ك��ذا ه��ي رئيسة هذا
المهرجان السنوي المقصود م��ن األنحاء
ُ
واألرج� ��اء ،ت�ص��ارع م��ن أج��ل ال�ب�ق��اء" .األزم��ة
االقتصادية ّ خانقة" ،تقول بوجع" ،نحاول
أال ينتهي كل شيء بأسوأ النهايات".
بنبرتها األنثوية الهادئة ،تستعيد زوجة
الزعيم االشتراكي معنى لبنان الثقافي في
وجه الظرف القاهر" .لهذه المهرجانات َم ّ
همة
ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا .ل�ب�ن��ان م��زي��ج م��ن ثالثية
مذهلة :السياحة والثقافة والحضارةّ .لطالما
نظرنا إلى مهرجانات بيت الدين على أنها في
خدمة ه��ذه الثالثية .أردن��اه��ا رس��ال��ة ُ
تقارب
بين الناس .رسالة التقاء في ّعز التباعد .في
ُّ
والتمزق و"زم��ان الطائفية" .نجاح
ّعز الحرب
هذا القطاع يفرض التعزيز والدعم .مساعدته
ضرورية".
تتساءل" :ه��ل المطلوب إقصاء المنطقة
وت �ف��ري��غ ل�ب�ن��ان م��ن م �ح �ت��واه ال �ث �ق��اف��ي؟" ،ثم
تشرح ُّ
تأزم الوضع" :األعباء كبيرة ّ
جراء ارتفاع
ال �م �ص��اري��ف وزي� � ��ادة ال �ض ��رائ ��ب .ال�م�ه��رج��ان
يدفع ضرائب على عقود الضيوف األجانب

ول� � �ص� � �ن � ��دوق ت �ع��اض��د
الفنانين ،وال��دف��ع سلفًا قبل الحصول على
تأشيرة دخولهم .أي ّأن الدفع يسبق وصول
الفنان إلى لبنان والتحضير للحفل .نستدين
ال �ي ��وم م ��ن ال �م �ص��ارف ب �ف��وائ��د ع��ال �ي��ة ،ج � ّ�راء
ُ
ّ
المعنية ووزارة السياحة في
الجهات
تقاعس ّ
دفع مستحقات كان ّقررها مجلس الوزراء ،بناء
على تقديمنا الميزانية الخاصة بالمهرجان .لم
تعد األمور تسير وفق ُ
الم ّتفق عليه ،علمًا ّأن
ّ
أرقامنا مدققة من ديوان المحاسبة .التأخير
ف��ي ال��دف��ع ع �م� ُ�ره سنتان وأك �ث��ر .ع��دا ع��ن أنّ
ُ
المستحقات ال تدفع كاملة أحيانًا".

ّ
يعنيها التوقف أمام كلمة "رسالة"
م� � ّ�رات خ�ل�ال ال �ح��دي��ث" :ن �ح��ن أب�ن��اء
رس��ال��ةّ ،ال ن��ري��د م��وت ّ ال�م�ه��رج��ان".
ُ
ت �خ �ب��رن��ا أن �ه ��ا ل ��م ت �ك��ف ع ��ن إط�ل�اق
ص��رخ��ة اس �ت �غ��اث��ة ،وح �ي��ن نسألها
ع ��ن س �ب��ب ال �ت �ل� ّ�ك��ؤ ،ت � � ّ
�رد ّب�ع�ت��ب:
"ال �ج��واب ليس ع�ن��دي .لعله عدم
إدراك ألهمية ّالمهرجانات ودورها
ومردودها ،ولعله جهل اقتصادي
ل �ق �ي �م��ة ق� �ط ��اع ق ��د ال ي �ع �ت �ب��رون��ه
أساسيًا"ّ .
تتمنى جنبالط لو ُيصار
إل ��ى ت�ن�ظ�ي��م أم� ��ور ال�م�ه��رج��ان��ات
ّ
وتتحدث
لضمان االستمرارية،
م � ّ�رة أخ ��رى ع��ن "ال�ن�ي��ة بمعاقبة
م �ن �ط �ق��ة ب��أك �م �ل �ه��ا ،ف �ه��ل ه��ذا
المطلوب؟" .المهرجانات "دورة
اقتصادية مناطقية وعلى مستوى لبنان،
اإلضاءة
تنعش الفنادق والمطاعم وشركات ّ
وال � �ص� ��وت" .وأم � ��ام س � ��ؤال :ه ��ل س�ي�ت��وق��ف
ال�م�ه��رج��ان؟ّ ،
تتنهد" :ن�ح��اول أال نصل إلى
ُ
ي��وم ت�م� َ�ح��ى ف�ي��ه ب�ي��ت ال��دي��ن ع��ن الخريطة
ً
الصيفية .ه��ذا أوال ال �ت��زام بتاريخنا وثانيًا
واجبنا تجاه المنطقة .نحاول المواجهة قدر
اإلم �ك��ان .أن��اش��د ال��دول��ة والمعنيين النظر
إلى الصعاب وترتيب األمور"َ .
عالم االعتماد
ّ
ومتبرعين.
ال�ي��وم؟ "لدينا ش��رك��اء ومعلنين
ال��وض��ع ص�ع��ب ج� �دًا ،ول ��ن ن�س�ت�س�ل��م .األزم ��ة
ال�م��ال�ي��ة ف��ي غ��اي��ة ال �ج� ّ�دي��ة" .م ��ا ف��ي وق ��ت".

ُّ
مهرجانات بيت الدين ُم ّ
هددة بالتوقف في
أي لحظة".
هو العام العشرون لكاظم الساهر في بيت
ال ��دي ��ن .ال �م��وع��د ه ��ذه ال �س �ن��ة ف��ي األول من
آب ،والثاني والثالث منه" .الحفل سيكون
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا ،م��ع م�ي�ش��ال ف��اض��ل ع�ل��ى البيانو
وأورك �س �ت��را ض�خ�م��ة" ،ت�ق��ول ج�ن�ب�لاط بفخر.
افتتاح المهرجانات في  18تموز ،بـ"لقاء على
ش��رق جديد" ،ع��رض أول يجمع غبريال يارد
وي��اس�م�ي�ن��ة ج�ن�ب�لاط ،ت��راف�ق�ه�م��ا األورك �س �ت��را
الفيلهارمونية ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .دوب ��اردي ��و ي� ّ
�ؤدي
ّ
المتكسرة"
ـ"األجنحة
ب��ارب��ارا في  20تموز ،ف
ً
لجبران خليل جبران ،مسرحية موسيقية مع
ن��دي��م ن�ع�م��ان ودان ��ا ال �ف��ردان ،ف��ي  24ت�م��وز،
و ،25و 26م�ن��هُ .ي�ح�ي��ي ع�ب��دال��رح�م��ن الباشا
وبيلي عيدي ً
حفال موسيقيًا مزدوجًا بالعزف
ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��و ف��ي  30ت �م��وز ،ع�ل��ى أن تكون
الليالي الثالث األول��ى من آب للقيصر ،يليها
عمر الرحباني وفرقته الموسيقية "باسبورت"
ف��ي  6آب ،ف�س�ه��رة ج � ّ�از م��ع ف��رق��ة "م��ون��داي
ب�ل��وز ب��ان��د" ف��ي  8آب ،وليلة م��ع عبدالحليم
ح��اف��ظُ ،يحييها ع�ب��ده ش��ري��ف ف��ي  10منه،
ُ
على أن ترافق المهرجان طوال أيامه معارض
صور لجاك داباغيان ّ
وعمار عبد ّربه .ال ُيطاق
الصيف من دون هذه الجماليات.
fatima.abdallah@annahar.com.lb
Twitter: @abdallah_fatima

