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ثقافة
عودة الحياة الثقافّية والفنّية مع عودة املهرجانات 

حلبي: إحياء مهرجانات بعلبك رسالة في حّد ذاته
"رسالتنا مستمرة" تحت هذا العنوان تعاود مهرجانات  بعلبك الدولية فاعلياتها هذا العام، لتعيد معها الروح والحياة والفرح 
والفن اىل ادراج االكروبول الروماين الذي سيستقبل جمهورا عريضا يتوق ملشاهدة العروض التي سيستضيفها، والتي تشكل 

استمرارا لعالمة فارقة يف عاملي الثقافة والفن انطلقت منذ العام 1955 وتستمر اىل اليوم، متحدية اصعب الظروف

املسؤولة عن االعالم والعالقات العامة يف مهرجانات بعلبك الدولية مايا جزار حلبي.

معابد  عظمة  من  بعيدا  وثقايف،  فني  كركن 
الرسمدي  توقه  عن  غريبا  وسخائها،  بعلبك 
لالبداع الثقايف وعن التزامه الثابت تجاه جيل 

الشباب.

استمرارية  تأمني  من  متكنتم  كيف   ■
التي  واالقفال  الحظر  املهرجان يف ظل حالة 

فرضتها جائحة كورونا؟
وضعت  املاضية،  السنوات  مدى  عىل   □
لها متثل يف  الدولية هدفا  مهرجانات بعلبك 
ثقافية،  منارة  باعتبارها  دورها  الحفاظ عىل 
فتمكنت من التكيف مع القيود التي فرضتها 
جائحة كورونا ومع الواقع االقتصادي املستجد  
املهرجان  نسختا  حصدت  لقد  البالد.  يف 
توزيعهام  تم  اللتان  و2021   2020 لعامي 

من  اكرث  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 
17 مليون مشاهدة، مام جعلهام  من دون 
عىل  تنظيمه  تم  فني  حدث  اهم  شك  ادىن 
وانطلقا  الرومانية،  املعابد  هذه  يف  االطالق 
نحو العامل جامعني بني تاريخ هذه الهندسات 
االلفية وبني مواهب جيل جديد من الفنانني 

واملوسيقيني اللبنانيني.

هذا  بها  تعودون  التي  الصورة  هي  ما   ■
العام؟

باخوس،  معبد  ادراج  تتمكن  ان  يسعدنا   □
مرة جديدة، من الرتحيب هذا العام بالجمهور 
محطات  استكشاف  يف  سيشارك  الذي 
صداها  سيرتدد  والعامل،  لبنان  من  موسيقية 
التاريخي   االكروبوليس  معبد  هياكل  يف 
ليمتزج مع شوق الجمهور املتعطش للتفاعل 
موعد  عىل  جميعا  سنكون  واالحاسيس. 
متسكها  العام  هذا  تجدد  التي  بعلبك  مع 
بالرتاث واملوسيقى والتزامها تشجيع املواهب 
ابقاء  عىل  املحافظة  مع  بلدنا،  يف  الشبابية 

جرس مفتوح نحو الغرب.

بعلبك  مهرجانات  محطات  ابرز  هي  ما   ■
لعام 2022؟

واغاين  طربية  بأمسية  املهرجان  يفتتح   □
سمية  اللبنانية  الفنانة  مع  وتراثية  لبنانية 
بعلبيك، احد اكرث االصوات اصالة يف املوسيقى 
الرشقية، يرافقها يف ادائها مايسرتو االوركسرتا 
لبنان  الشاب  الفنان   اللبنانية  الفيلهارمونية 
بعلبيك الذي يقود فرقة من  65 عازفا ومغنيا 
مبشاركة جوقة سيدة اللويزة يف مشهد يحمل 
اللبنانية.  الرتاثية  واالغاين  للموسيقى  تكرميا 
يتضمن هذا الحفل وصالت طرب وايقاعات 
تقليدية اىل العديد من االغاين املعروفة لدى 
للكبار  تكرميا  االمسية  هذه  وتأيت  الجمهور. 
من   املهرجان  ويسعى  اللبنانية،  االغنية  يف 
غنى   احياء  اعادة   اىل  االمسية  هذه  خالل 

املوسيقى اللبنانية الرتاثية.
ادونيس،  - روك  البوب  فرقة  نستضيف  كام 
التي  اكتسبت منذ تأسيسها عام 2011 مكانة 
وهي  اللبناين،  املوسيقي  املشهد  يف  مرموقة 

ستلتقي من جديد بجمهورها اللبناين يف 

انقاض املعبد  الذي يقام عىل  هذا املهرجان 
الروماين ميثل بارقة امل ورسالة صمود ثقافية 
للمساهمة  جدية  ومحاولة  فنية  ومقاومة 
تبارى  الذي  الركام  تحت  من  لبنان  رفع  يف 
مسؤولوه عىل اغراقه تحته من دون رحمة. 
تتحرض  بعلبك  الشمس  مدينة  بدأت  وقد 
الفنية  االعامل  محبي  من  زائريها  الستقبال 

الراقية التي اشتاق  اليها الجمهور.  
االعالم  عن  املسؤولة  التقت  العام"  "االمن 
بعلبك  مهرجانات  يف  العامة  والعالقات 
الدولية مايا جزار حلبي، واطلعت منها عىل 

التحضريات الجارية القامة هذا املهرجان.

■ بعد التوقف عن احياء املهرجان يف حضور 
يف  نجحتم  كيف  عامني  مدى  عىل  الجمهور 

العودة؟
□ جاءت انطالقة العمل للتحضري ملهرجانات 
اردنا  ذاتها،  حد  يف  رسالة  العام  هذا  بعلبك 
واملعوقات  الظروف  كل  تحدي  خاللها  من 
التي تواجه اللبنانيني جميعا من هذا املكان 
وعىل  مساحاته  يف  تتجىل  الذي  بالذات 
الشعوب.  وعظمة  التاريخ  صالبة  ادراجه 
املهرجان  فاعليات  احياء  عن  التوقف  فبعد 
الجمهور عىل مدى عامني بسبب  يف حضور 
جائحة كورونا، اردنا ان تأيت عودتنا  يف هذا 
مدوية  ثقافية  فنية  رصخة   تحديدا  الوقت 
خاللها  من  نعلن  والعامل،  لبنان  اىل  نوجهها 
رفضنا كل انواع االستسالم او الخضوع لالمر 
الواقع ولحارضنا املرير الذي بتنا جميعا نعاين 
تداعياته. لقد اردنا ان تكون عودتنا تكريسا 
والفرح،  للحياة  املحب  النابض  لبنان  لوجه 
ودعام للبنانيني املتعطشني للنور واملوسيقى 

والغناء والتالقي.    

املقال

قد تكون مهرجانات بعلبك الدولية من ابرز املحطات الثقافية التي ساهمت يف تغيري 
وجه لبنان وصورته، لتضعه بني مصاف الدول الرائدة يف تنظيم  املهرجانات واحيائها، 

واستضافة العروض املحلية والدولية واشهر الفنانني واملوسيقيني والراقصني.
مل تكن هذه املهرجانات يوما تفصيال يف تاريخ لبنان واللبنانيني، اذ تحولت يف يوم من 
االيام اىل رمز للداللة عىل مستوى الرقي والتألق الذي تبوأه  لبنان، ورسالة  حضارية 

ثقافية فنية بامتياز جعلت منه عالمة فارقة  يف محيطه.
كبار الفنانني اللبنانيني والعرب واالجانب اعتلوا مدرجاته ومسارحه، ومألوا ساحاته منذ 
العامل  املايض، وجمهور عريض قصده من عدد ال يحىص من دول  القرن  خمسينات 
لحضور مهرجاناته وبخاصة مهرجانات بعلبك. فحني كان صوت بعلبك يصدح، كانت 

غالبية الحناجر ال تزال نامئة يف سبات عميق.
مدينة الشمس بعلبك تعود من جديد وتفتح ذراعيها ملالقاة حب الحياة وفرح املوسيقى 

وجامل االضواء وروعة التالقي الذي افتقدناه خالل السنوات املاضية. 
وما اللوحة التي سرتسم عىل مدارج معبد باخوس سوى صورة عن ما يجب ان يكون 
عليه لبنان عىل الدوام، فيعود ويتصدر االحداث من زاوية االبداع ماحيا كل العناوين 
االخرى التي الزمته يف السنوات املاضية، وحارصته، وجلدت ابناءه، ودفعته اىل استجداء 
ابسط حقوقه، ليك يعود لبنان الحقيقي الذي عرفه اباؤنا، لبنان التاريخ الذي تركت عىل 
ارضه الحضارة الرومانية اعظم اعاملها، لبنان املحطة االساسية النطالق االعامل الفنية 
الرائدة، لبنان املهرجانات والسياحة، لبنان الذي اقامت يف ربوعه ام كلثوم ومحمد عبد 
الوهاب وشارل ازنافور، لبنان الذي تغنى بطبيعته المارتني وكتب فيها اجمل كلامته. 

هذا اللبنان هل من يتذكره؟
ال شك مطلقا يف ان املرحلة التي يجتازها اللبنانيون حاليا صعبة ومؤملة وحتى مذلة يف 
الكثري من جوانبها، اال انها قد تصبح يوما ما فصال يدرس يف املدارس والجامعات ليك  

تتعظ  منه االجيال املقبلة فتجنب نفسها مستقبال ال يشبههم.
االوضاع  ظل  يف  املغرتبني  وتوافد  واملهرجانات،  السياح  حركة  تشهده  الذي  النشاط 
السياسية واالقتصادية واملالية الصعبة التي منر فيها، لغز ال نرى مثال له اال يف لبنان! 
جوع وغالء وفقر و"تعتري"، ويف الوقت نفسه حركة سياحية ناشطة يف املطاعم والحانات 

وعىل الشواطئ ويف الجبال.
لهذا  اللبنانيني  شعار  فان  "مستمرون"  العام  لهذا  بعلبك  مهرجانات  شعار  كان  اذا 
الصيف ال بد من ان يكون: صامدون وباقون متحدين كل الصعوبات، رافضني لكل انواع 
التهميش واالفقار والتشويه والتجريح. لن نلجأ اىل السالح ألن سالحنا االوحد سيكون 
العمل عىل ترسيخ ثقافة الحياة، الحياة التي احبتنا واعطتنا الكثري الكثري، يف حني اسأنا 

استخدام ما منحتنا اياه مرارا وتكرارا.
هل هذه التجربة القاسية ستصبح دستورنا الجديد الذي يرشدنا اىل بناء مستقبل افضل 
لهذا البلد والبنائنا، يجنبنا الوقوع مرة جديدة يف تجارب قاسية تجعل الجيل املقبل 

يلعننا جامعة وافرادا عىل توريثه اياها.
اضوائها  اىل  وضيوفها،  مهرجاناتها  اىل  الشمس،  مدينة  اىل  بعلبك،  اىل  جميعا  فلنعد 

وساحاتها ومعابدها وادراجها التي تتسع لنا جميعا.

إنها تتسع لنا جميعًا

راغدة صافي

او  التفكري يف تنظيم مهرجان فني  ان مجرد 
موسيقي يف هذه  االوقات التي يشهد  فيها  
لبنان ازمات متتالية، امر يشكل يف حد ذاته 
الثقافية،   تحديا وشكال من اشكال  املقاومة 
يف  كيف  اذ  االستمرار.  من  بد  ال  كان  لذا 
امكاننا ان نتصور لبنان وقد تخىل عن دوره 

اردنا ان تكون عودتنا 
صرخة فنية ثقافية مدوية 

نوجهها الى العالم  
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يؤدي   استثنايئ   عرض   خالل  من  بعلبك 
االوىل  للمرة  االربعة   الفرق   اعضاء  خالله  
وقد  املميزة.  واملقطوعات  االغاين  من  عددا 
متكنت هذه الفرقة من خالل مضمون اغانيها 
العميقة وتنسيقها املوسيقي املطبوع ببصمة 
رشقية، من تحقيق شهرة واسعة لدى جمهور 
عريض من مختلف االجيال، ونجحت خالل 
حفلها االخري يف بريوت من حشد جمهور كبري 
فاق 7000 شخص. من خالل هذه االمسية، 
يواصل املهرجان رسالته  الهادفة اىل  تشجيع 

املواهب اللبنانية الشابة. 
بالتعاون مع السفارة االسبانية، سيقدم الثاليث 
موسيقية  امسية  "بوليتا"  كيفيدو  جوزيه 
الفالمينكو  موسيقى  من  مزيجا  تتضمن 
الغيتار  وعازف  املؤلف  وسريافق  والجاز. 
العاملي الشهري خوسيه كيفيدو "بوليتا" عىل 
والفنان  اوتريا،   دي  رافاييل  املغني  املرسح 
حصوله  بعد  الطبل.  عىل  مريينو  كارلوس 
الفالمنكو  بينايل  يف  جريالديللو  جائزة  عىل 
وملحن  الغيتار  عازف  سيقدم  اشبيلية،  يف 
عرضه  "بوليتا"  كيفيدو  خوسيه  الفالمنكو 
يف  االوىل  للمرة  لبنان  يف  تريو"  "كاوتيكو 
اطار  مهرجانات بعلبك. Caótico Trío هو 
الحائز  الكبري  املوسيقي  حفلهم  من  اقتباس 

جائزة Caótico. Bolita Big Band ، وهو 
يجمع بشكل متقن  بني الفالمنكو التقليدي 
خوسيه  يرافق   الجاز.  موسيقى  واصوات 
كيفيدو "بوليتا"  الفنانان رافائيل دي اوتريرا 
يف الغناء  وكارلوس مريينو عىل االيقاع. تأيت 
هذه االمسية يف اطار تقليد التبادل الثقايف مع 

الغرب الذي يعتمده املهرجان يف فاعلياته.
اما الحفل االخري فسيؤدي خالله عازف البيانو 
الشهرية  والراقصة  غراييش  سيمون  املوهوب 

استثنائيا  صمم  مثريا  عرضا  غورغاين  رنا 
موسيقية  مقاطع  يجمع  بعلبك،  ملهرجانات 
متعددة واخرى وضعت بأساليب تكنولوجية 
دعا سيمون  لقد  بينها.  ما  لتجمع يف  حديثة 
واملعروف  املوهوب  البيانو  عازف  غرييش، 
عن  تعّب  التي  جرجاين،  رنا  اللبنانيني،  لدى 
معه  لتقدم   الدراويش  مثل  بالرقص  نفسها 
يجمع  لبعلبك،  خصيصا  صمم  مميزا  عرضا  
يقدم  كام  املختلفة.  املوسيقية  االساليب  بني 
املوسيقى  مؤلف  شيلينجي،  بابوين  جاكوبو 
الرشق   من  مستوحاة  فواصل  الكهروصوتية، 
البيانو  مقاطع   بني  الربط   عىل  تعمل 
املختلفة. هذا الحفل الثاليث يجسد مزيجا بني 
املوسيقى الرشقية والالتينية، وااللحان العاملية 
والتقنيات  الكالسيكية  والتقاليد  والشعبية، 
القلعة  بعلبك،  متاما كصورة   الجديدة، وهو 

الخالدة ابدا رغم كل التحديات.

يف  استمراريتكم  تأمني  من  متكنتم  كيف   ■
تعصف  التي  واالقتصادية  املالية  االزمة  ظل 

بلبنان؟
□ مع وقف املساعدات املالية التي تقدمها 
التي  االزمة  ظل  ويف  اللبنانية،  الدولة 
باكمله، اصبحت  الخاص  القطاع  لها  يتعرض 
اكرث  تعتمد  بعلبك  مهرجانات  استمرارية 
الخريية  املبادرات  عىل  مىض  وقت  اي  من 
الداعمة للثقافة. لحسن الحظ، فان اصحاب 
هذه املبادرات ما زالوا موجودين، عىل الرغم 
من تضاؤل  اعدادهم. لكن، عىل الرغم من 
ذلك، كنا مرصين عىل ابقاء اسعار التذاكر يف 
متناول الجميع بحيث مل يتجاوز سعر التذكرة 
تأمني  اىل  اضافة  لبنانية،  لرية  الف   400
وعدد  بعلبك  بني  مكيفة  بحافالت  االنتقال 
من املناطق اللبنانية باسعار رمزية ال تتجاوز 
نناشد كل  للبطاقة. من هنا،  لرية  الف   200
محبي الفن والثقافة والذين يؤمنون مبستقبل 
رسالتنا،  ملتابعة  مساعدتنا  للبنان،  افضل 
يف  اللبناين  الجمهور  حلم  استمرار  لضامن 
معابد بعلبك. سنبقى معا دامئا العادة احياء 
دون  من  الذين،  الفنانني  وتقديم  املوسيقى 

ادىن شك، سيحيون هذا الحلم من جديد.
ر.ص.

كل  بعلبك  مهرجانات  رئاسة  عىل  تعاقب 
اىل   1956 من  كتانة  اميي  السيدات  من 
1969، سلوى سعيد من 1970 اىل 1974، 
مي عريضة من 1975 اىل 2010، نايلة دي 

فريج من 2011 حتى االن. 
-1975( اللبنانية  االهلية  الحرب  خالل 

1990( توقفت انشطة املهرجان ربع قرن، 
اعيد بعدها عام 1997 افتتاحه من جديد 
وجاز  اوبرا  وامسيات  موسيقية  بعروض 

وروك وباليه والليايل اللبنانية.

غّيرت وجه لبنان


