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موسيقى
عودة إلى محطة سنوّية للرقّي والفّن واملوسيقى
لورا لحود: عازمون على اإلستمرار رغم كل الصعوبات

املقال

االوىل:   : كلمتني  من  مركبة  وهي  الفارسية  اللغة  اىل  ِمْهرََجان  كلمة  تعود 
الروح.  او  الحياة  ِمْهر، ومن معانيها الشمس، والثانية جان، ومن معانيها 
اوضح  تشكل  العامل  حول  االحتفالية  املهرجانات  ان   عليه  املتعارف  من 
تعبري عن رقي وحضارة وثقافة الشعوب التي تنظمها او تستضيفها. وعىل 
رسالتها  ان  اال  الرتفيه  هو  للمهرجانات  واالبرز  املعلن  الهدف  من  الرغم 
تسليط  هدفها  فنية  ثقافية  رسالة  فهي  ذلك.  من  واعمق  ابعد  الحقيقية 
الشعوب  انفتاح  مدى  عىل  بل  فحسب،  املحلية  الثقافة  عىل  ليس  الضوء 
وتقبلها لالخر وللتنوع وحتى لالختالف الثقايف. وهذا تحديدا يشّكل مؤرشا 

واضحا عىل مستوى الوعي الذي يتمتع به املجتمع والقيمون عليه.
وحتى   والفني  الثقايف  الحراك  ملستوى  مقياسا  شكلت  لطاملا  فاملهرجانات 
الريايض واالجتامعي يف بلد ما.  لذا فان غيابها يشكل مؤرشا سلبيا للغاية 
وتطور  الفرد  حياة  بنمط  محدقة  تكون  قد  اخطار  عىل  انذار  وجرس 
به عىل االطالق. من  االستهانة  امر ال يجب  الشعوب، وهو  املجتمع ومنو 
املتقدمة  الدول  يف  املهرجانات  تكتسبها  التي   الكبرية  االهمية   تربز  هنا 

واالهتامم الذي الخاص الذي توليه اياه حكوماتها واداراتها. 
العقدين  خالل  نظمت  التي  املهرجات  اجندة  يف  يتمعن  من  لبنان  يف 
فيها  توافرت  التي  العديدة  امليزات  امام  يتوقف  وان  له  بد  ال  االخريين، 
اسم  منهم  واحد  ولكل  مهرجانا،  الستني  فاق  الذي  عددها  مثال  ومنها 
وعنوان مختلف عن االخر. ويف ذلك دليل واضح عىل النشاط الذي تتمتع 
كذلك  الكربى،  املدن  او  القرى  يف  سواء  واملجتمعية  الفردية  املبادرات  به 
اللبنانية  والقرى  املناطق  غالبية  طاول  الذي  الجغرايف  توزعها  الفتا   يبدو 
مرورا  لبنان  وجبل  والبقاع  العاصمة  اىل  وصوال  القبيات  اىل  الوزاين  من 
بتنوعها  يتمعن  اال  للمراقب  ميكن  ال  فانه  كذلك  والجبال.  بالشواطئ 
وشموليتها وحتى بتسمياتها ! كمهرجان موسيقى القلب يف نيسان، ومعرض 
ومهرجان  ايار،  يف  العادلة  للتجارة  العاملي  واليوم  طرابلس،  يف  االعراس 
ميفوق،  يف  العسل  ومهرجان  يجمعنا،  ومهرجان سالمنا  الذهبية،  التفاحة 
السوسيولوجي  املفهوم  يف  الكثري.  وغريها  بريوت،  يف  التصميم  واسبوع 
سانحة   وفرصة  التواصل  يف  انسانية  رغبة  عن  تعبريا  متثل  املهرجانات  فان 
الفضاء  داخل  بحرية  الرأي  وإلبداء  اليومية،  الحياة  مشاكل  عن  لالبتعاد 
الثقايف. لذا فان تشجيعها والحرص عىل اعادة بث الحياة فيها امر حيوي 
املهرجانـات  توفـره هذه  ان نغفل طبعا ما  العمل عليه. هذا دون  يجب 
تشـكل  قـد  لكونهـا  املحليـة  للمجتمعـات  اقتصاديـة  منافـع  مـن  ايضـا 
عن  فضال  واالجانب.  املحليني  السياح  واجتذاب  العمـل  لفـرص  مصـدرا 
انها يف اغلب االحيان تشكل ساحة خصبة لعملية الدمـج االجتامعـي، وما 

احوجنا اليه اليوم.   

املهرجانات في لبنان 
تصارع وحيدة

راغدة صافي

شكلت اقامة مهرجان البستان الدويل للموسيقى والفنون هذا العام، مغامرة تجاوزت عروضه الجريئة واملتنوعة. وقد اتت 
الرسالة بعد ارصار القيمني عليه عىل استئناف نشاطاته اثر توقف قرسي طوال عامني فرضته جائحة كورونا من جهة والجائحة 

االقتصادية من جهة اخرى، علام ان تجاوب الجمهور مع هذه العودة فاق كل التوقعات

تجسدت اهمية اقامة هذا الحدث الفني 
لبنان،  يف  الثقايف  للمشهد  دعام  الراقي 
كان  كام  الحضاري،  لوجهه  وانعكاسا 
اختيار االماكن التي عرضت فيها فاعلياته 
تحية  مثابة  "البستان"،  فندق  جانب  اىل 
للعاصمة الجريحة وتأكيد عىل دورها يف 
االنفتاح عىل ثقافات وفنون العامل، وانها 
ما زالت قادرة عىل استقطاب اهم انواع 

السياحات. 
مهرجان  اصبح  االخرية،  السنوات  يف 
للمهرجانات  ثابتة  محطة   البستان 
السنوية التي تقام يف لبنان. وقد شكلت 
حملت  فنية  تظاهرة  العام  هذا  عودته 
وعامليا،  لبنانيا  فنيا،  مزيجا  طياتها  يف 
ورسالة حضارية وانسانية تجلت يف ابهى 

صورها. 
التنفيذية  الرئيسة  التقت  العام"  "االمن 
للمهرجان لورا لحود، واجرت معها حوارا 
هذه  ظل  يف  املهرجان  عودة  عن  شامال 

الظروف. 

البستان  مهرجان  عودة  كانت  كيف   ■
بعد عامني من الغياب القرسي؟

جائحة  بسبب  القرسي  التوقف  بعد   □
من  منها  نتج  وما  وتداعياتها،  كورونا 
وتنظيم  والتنقل  السفر  يف  صعوبة 
اىل  اضطررنا  واللقاءات،  التجمعات 
نسبيا،  طويلة  لفرتة  النشاط  هذا  تعليق 
ان  خاللها  ومتكنا  كافية  كانت  لكنها 
نلمس مدى توقنا اىل النشاطات الثقافية 
وكذلك  جميل،  هو  ما  وكل  واملوسيقى 
جاء  هنا  من  االصدقاء.  لقاء  اىل  حاجتنا 
 ،"reconet" بعنوان  العام  لهذا  املهرجان 
فرتة  بعد  جديد  من  التواصل  اعادة  اي 

انقطاع فرضتها الظروف علينا. وقد بدأنا 
الفنانني  مع  التواصل  اعادة  عملية  فعال 
كل  ومع  انفسنا،  مع  وحتى  والجمهور 
والتي  نحبها  والتي  تهمنا  التي  االمور 

اصبحت جزءا من حياتنا وثقافتنا.

■ هل تطلبت هذه العودة منكم جهدا 

الرئيسة التنفيذية ملهرجان البستان لورا لحود.

اول مهرجان متخصص 
باملوسيقى الكالسيكية 

في الشرق االوسط 

لها خالل  انكم كنتم تحرضون  ام  اضافيا 
فرتة االنقطاع؟

□ عندما نتوقف عن القيام بأمر ما يصبح 
من الصعب مبكان اعادة استئناف العمل 
مهرجان  عن  نتحدث  كنا  اذا  فكيف  به، 
لذا،  الدويل.  البستان  مهرجان  حجم  يف 
منا جهودا مضاعفة هذا  العودة  تطلبت 
العام يف ظل االوضاع العامة التي يعيشها 
كيل  شبه  انهيار  حال  يشهد  الذي  لبنان 
عىل مختلف املستويات املالية والحياتية 
اىل  اضافة  ذلك،  كل  ان  اال  واالجتامعية. 
عشناها،  التي  الطويلة  الحجر  فرتات 
وعمقت  باملوسيقى  تعلقنا  من   زادت 
تفاعلنا معها، اذ شكلت يف بعض االحيان 
ساعدنا  الذي  الوحيد  واملتنفس  امللجأ 
واملعيشية  الصحية  الظروف  اجتياز  عىل 

كام  نزال.  وال  بها  مررنا  التي  الصعبة 
افتقد  كم  الحركة،  هذه  عودة  مع  ملسنا 
اهله  مع  املبارش  التواصل  اىل  منا  كل 
الجميلة،  االوقات  ملشاركتهم  واصدقائه 
اليه  واضفنا  املهرجان  دائرة  وسعنا  لذا 
الجمهور  مع  التفاعلية  املبادرات  بعض 

الذي بدا متعطشا لها بشكل كبري.

■ كيف كان اقبال الجمهور؟
البستاين  مرينا  والديت  اطلقت  عندما   □
يكن  مل  عاما   29 منذ  املهرجان  هذا 
باملوسيقى  متعلقني  حينها  اللبنانيون 
الكالسيكية،  لكن مع مرور الوقت بدأت 
الناس تتعرف اىل هذا النوع من املوسيقى 
لبنان  يف  بات  اليوم  وتشجعه.  وتقدره 
املوسيقى  هذه  يعشق  عريق  جمهور 
ويتشوق اىل سامعها. لذلك القت عودتنا 
تشجيعا واستحسانا من الجميع من دون 
بصيص  فيها  رأوا  وانهم  خاصة  استثناء، 

امل يف ظل النفق املظلم الذي منر فيه.

■ هل جرى تطعيم املهرجان هذا العام 
مبشاركة  لبنانية؟

مشاركة  تأمني  عىل  جدا  حريصني  كنا   □
هذه  فاعليات  ضمن  واسعة  لبنانية 
الدورة تقديرا للفن اللبناين، واحرتاما منا 
الهمية التنوع وما يعّب عنه من رقي يف 
حياة الشعوب. من ابرز الوجوه اللبنانية 
التي  الخليل  اميمة  الفنانة  شاركت  التي 
االوركسرتا  مع  اذار   11 يف  حفال  احيت 
العزف  يف  ورافقها  الرشقية  الوطنية 
سبليني،  هاين  املوسيقي  املؤلف  زوجها 
للموسيقى  اللبنانية  الوطنية  واالوركسرتا 
اندريه  املايسرتو  بقيادة  عربية   - الرشق 
الحاج وشاركها ايضا عىل املرسح الراقص 
عىل  رقص  اصم  فنان  وهو  جعجع،  بيار 
ورائعة.  مرهفة  بطريقة  اميمة  اغاين 
مل  "يوم  بعنوان  مجانيا  حفال  نظمنا  كام 
ينته" من اخراج عالء ميناوي، وقد كانت 
االسلوب  لناحية  ومميزة  فريدة  تجربة 
التشاريك والتفاعيل الذي اعتمده ميناوي 

يف هذا الحفل من خالل سؤال وجهه 
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به  ومروا  شعروا  عام  الجمهور  اىل 
الوقت  يف  وكان  آب.    4 انفجار  جراء 
نفسه عىل املرسح، عازف البيانو فالدميري 
فقاما  عامر،  احمد  والرسام  كوروميليان 
برتجمة اجابات الجمهور من خالل العزف 
والرسم، باالضافة اىل وجود شخص ترجم 
يف  االشارة.  بلغة  املرسح  عىل  يحصل  ما 
الذي  ميناوي  اىل  تعود  الفكرة  الحقيقة، 
مسارح  احد  عىل  سابقا  االمر  بهذا  قام 
هذه  اطلق عىل  وقد  مونو،  يف  العاصمة 
  trauma therapie تسمية   التجربة 
الفن. عىل  املأساة من خالل  تعالج  التي 
بتكرار  القيام  نحبذ  ال  اننا  من  الرغم 
يف  التجربة  هذا  اهمية  ان  اال  عمل،  اي 
وقد  علينا،  نفسها  فرضت  الظروف  هذه 
رأينا ذلك من خالل ردود فعل الجمهور.  
املهرجان  يف  والعربية  اللبنانية  املشاركة 
املايسرتو  ايام  كانت  بل  جديدة،  ليست 
بعض  شهدت  تكون  وقد  غلمية،  وليد 
حريصون  اننا  اال  وفاته  بعد  الرتاجع 

عليها.

■ كانت للمهرجان محطات خارج فندق 
البستان ما هو الهدف منها؟

العادة  درجت  وكام  قدمنا  طبعا،   □
مجانية عىل  السابقة، حفلة  الفرتة  خالل 
 Royal فرقة  مع  املريسة،  عني  كورنيش 
  Academy of London Quintet

اللبنانية  الوطنية  لالوركسرتا  وحفال 
يف  يوسف  مار  كنيسة  يف  السيمفونية 
الفنزويلية  االوركسرتا  قائدة  احيته  مونو 
مميز  بحضور  تتمتع  التي  ماركانو  غالس 
اجواء  عىل  اضفى  مام  وساحر،  جدا 
الحفل حيوية استثنائية. كام نظمنا حفل 
جوليان  فيكتور  العازف  احياه   تشيللو 
الفرييري يف متحف رسسق يف 9 اذار، وقد 
يشهد  الذي  املتحف  لهذا  اختيارنا  جاء  
الدمار  بعد  كبرية  ترميم   ورشة  حاليا 
بريوت،  انفجار  اثر  به  لحق  الذي  الهائل 
التي ال تزال ترفض  كتحية ملدينة بريوت 
الخضوع واالستسالم. من النشاطات التي 
قمنا بها اىل جانب املهرجان، دعوة 900 
كل  من  ايتام  دور   6 من  اكرث  من  طفل 
الحفل،  متارين  لحضور  اللبنانية  املناطق 
من  لهم.  كبى  سعادة  مصدر  شكل  مام 
االسباب التي دفعتنا اىل تنظيم عدد من 
تجنيب  البستان   فندق  خارج  الحفالت 

اردنا من خالل املهرجان 
اعطاء جرعة امل الهلنا 
والبنائنا في هذا الوطن

رغم االزمات التي عصفت 
بلبنان ال يزال بلدا ساحرا يأسر 

قلوب زواره

سوريا واجانب من فرنسا. يف هذا االطار، 
التي اخذت  النمسا  اشكر سفارة  ان  اود 
موسيقيني  ثالثة  استقدام  عاتقها  عىل 
منساويني عىل نفقتها الخاصة. االوركسرتا 
اللبنانية يف حاجة اىل دعم، وانا  الوطنية 
ادعو كل من يف امكانه تقديم املساعدة 
فورا،  ذلك  اىل  يبادر  ان  وملوسيقييها  لها 
الحياتية  االوضاع  هموم  وان  خاصة 
تستنزف  باتت  املعيشية  والضغوط 
القسم االكب من طاقة هؤالء وجهودهم.

مهرجان يف هذا ظل  تنظيم  يعتب  اال   ■
هذا الوضع االقتصادي الصعب نوعا من 

الجرأة واملغامرة؟

- مرت 29 عاما ونحن نبني هذا املرشوع 
اليه كل  الثقايف الحضاري ونضيف  الفني 
مصاف  اىل  يرفعه  جديدا  مدماكا  عام 
ما حققناه   كل  بعد  العاملية.  املهرجانات 
رأينا انه من غري املقبول ان ال نتابع هذه 

االستمرار  عىل  عازمون  ونحن  املسرية، 
الصعوبات  كل  من  الرغم  عىل  فيها 
والتحديات التي نواجهها وخاصة املالية. 
التي  االزمات  كل  رغم  يزال  ال  فلبنان، 
تعصف به، بلدا ساحرا يأرس قلوب زواره، 
من  كبري  عدد  خالل  من  ذلك  رأينا  وقد 
الذين  املهرجان  يف  املشاركني  املوسيقيني 
حسابهم  عىل  ربوعه  يف  اقامتهم  مددوا 

الخاص. 

عن  البستان  مهرجان  مييز  الذي  ما   ■
غريه من املهرجانات يف لبنان؟

مهرجان  اول  هو  املهرجان  هذا   □
ليس  الكالسيكية،  املوسيقى  متخصص يف 
االوسط  الرشق  يف  بل  فقط  لبنان  يف 
كله. ما مييزه هو شخصية املشاركني فيه 
خالل  من  نجحوا  الذين  عليه  والقيمني 
يف  والناجح،  االحرتايف  عملهم  اسلوب 
الجمهور  مع  مميزة  ثقة  عالقة  اقامة 
العرب  اللبنانيني،  الفنانني  كبار  ومع 
كل  ان  ذلك،  كل  من  االهم  واالجانب. 
وشغفنا  حبنا  من  ينطلق  به  نقوم  ما 
بلبنان. هذا العام تحديدا، مل يكن هناك 
عمل،  اي  تنظيم  عىل  اطالقا  يشجع  ما 
الرسالة  التحدي ملتابعة هذه  قبلنا  لكننا 
اىل  امل  جرعة  اعطاء  اردنا  الثقافية. 
تنظيم  عب  الوطن  هذا  يف  وابنائنا  اهلنا 
املهرجان هذا العام والنجاح الذي حققه 
وتشجيعه  للجمهور  الكثيفة  واملشاركة 
اعطانا  البطاقات، مام  والتهافت عىل  لنا 
يف  امل  كيل  كثريا.  افتقدناها  امل  جرعة 
الروح  هذه  نرش  من  دامئا  نتمكن  ان 
به  نقوم  ما  ان  علام  بلدنا،  يف  االيجابية 
نحن  الجريح.  للبنان  بسيطة  هدية  هو 
نشكر كل من يدعمنا يف عملنا النه يؤكد 
بذلك حرصه عىل اهمية دور الثقافة يف 
نستسلم،  ان  لبنان. ال يجب  رسم هوية 
عىل  يقاوم  منا  واحد  وكل  بلدنا  هذا 
تتجسد  املقاومة  يف  وطريقتنا  طريقته، 
الفن  خالل  من  واالستمرار  البقاء  يف 

واملوسيقى والفرح. 
ر. ص

بيت  اىل  االنتقال  كلفة  املهرجان  محبي 
يف  وضعنا  اننا  من  الرغم  عىل  مري،  
وايابا،  ذهابا  للتنقل،  باصا  ترصفهم 

باسعار مدروسة جدا. 

محطة  من  اكرث  للمهرجان  كانت   ■
انسانية ما هي اهمها؟

مرىض  دعم  صندوق  اقام  بالفعل،   □
يف  الطبي  املركز  يف   "CSF" الرسطان 
 ،"AUBMC" الجامعة االمريكية يف بريوت
احتفاال  البستان  مهرجان  مع  بالتعاون 
تحت  الجميع،  امام  مفتوحا  موسيقيا 
يف  بأمل"،  جديد  من  "لنتواصل  شعار 
االكادميي  دانيال  وعايدة  حليم  مركز 
الرويس  البيانو  عازف  احياه  والعالجي، 
مقدما  برييزوفسيك  بوريس  الشهري 
عرضه املوسيقي عىل بيانو "غني لالمل"، 
مرىض  اجل  من  االلحان  اجمل  وعزف 
الرسطان والضيوف. فلطاملا شكل الجمع 
واساسيا  مهام  عنرصا  والطب،  الفن  بني 
يف الرحلة العالجية ألي مريض، خصوصا 
مرىض الرسطان. وقد جسد هذا العرض 
هؤالء  تعايف  لرحلة  دعام  املوسيقي 
خالل  من   عنه  عّبنا  واملتأملني  املرىض 
قد  نكون  ان  يف  امل  وكيل  املوسيقى، 
بشكل  ولو  معاناتهم  تخفيف  من  متكنا 
اوجاعهم.  عن  انتباههم  ورصف  جزيئ، 
الذي  البيانو  ان  اىل  االشارة  اود  هنا، 
برييزوفسيك هو من تصميم  عزف عليه 
الذي  ارتيست  ذا  بييل  التشكييل  الرسام 
بالتعاون  برسوماته  لتزيينه  وقته  منح 
مع مؤسسة "غني لالمل" التي تتخذ من 
تواقيع  يحمل  وهو  لها،  مقرا  نيويورك 
العامليني  املوسيقى  ايقونات  من  عدد 
البارزين، مثل اندريا بوتشييل وبالسيدو 

دومينغو ومونيكا يونس وكميل زامورا.

■ ما هي ابرز العقبات التي واجهتكم يف 
للمهرجان؟ التحضري 

اللبنانيني  املوسيقيني  يف  نقصا  واجهنا   □
مام  منهم،  كبرية  اعداد  هجرة  نتيجة 
من  مبوسيقيني  االستعانة  اىل  اضطرنا 

الفنان بوريس برييزوفسيك عىل البيانو خالل الحفل الخريي يف مستشفى الجامعة االمريكية.

الفنان فيكتور جوليان ال فرييري خالل الحفل الذي أقيم يف متحف رسسق.


