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مهرجان

فولكلور أمازيغي وكناوى من الصحراء
حطوا في أغادير والصويرة
ملوك الجان ّ
تنطلق الليلة الدورة
الثامنة من «مهرجان
ّ
املخصص
تيميتار»
للثقافة األمازيغية
ّ
وتستعد
في أغادير،
الصويرة غدًا الفتتاح
الدورة الـ 14من «مهرجان
الكناوى» العريق

م � �ج � �ي� ��ب» ق � �ب� ��ل أن ت� �ش� �ت� �غ ��ل ع �ل��ى
قصيدته الشهيرة «ي��ا ليل طل أو ال
ّ
الصوفية
تطل» .عالقتها باملوسيقى
ل��م ت�ن�ق�ط��ع ،وق ��د ش��ارك��ت أخ �ي �رًا في
«م �ه��رج��ان ال �ث �ق��اف��ة ال �ص��وف �ي��ة» في
فاس ّ
وأدت قصائد البن عربي وأبي
الحسن الشستري...
ً
دراي � � � � ��ة م �ن� �ه ��ا ب� �ت� �ن ��وع ج �م �ه��وره��ا
واخ � � �ت �ل ��اف م ��رج � �ع � �ي ��ات ��ه ،ح ��اول ��ت
امل �غ �ن �ي��ة امل �غ ��رب �ي ��ة ت �ق ��ري ��ب ن�ف�س�ه��ا
م��ن ج�ي��ل اإلن �ت��رن��ت .ه �ك��ذا ،أص ��درت
أخ � �ي � �رًا ت �ط �ب �ي �ق��ًا خ ��اص ��ًا ب��أع �م��ال �ه��ا
يمكن وصله على أج�ه��زة اآلي �ف��ون...
وت�ت��واص��ل أي�ض��ًا م��ع الجمهور عبر
 ،myspaceوم��وق�ع�ه��ا ال��رس�م��ي على
ّ
اإلن� �ت ��رن ��ت ال� � ��ذي ي �ن �ش��ر ك � ��ل أخ �ب��ار
ح� �ف�ل�ات� �ه ��ا .امل� ��وع� ��د ال �ل �ي �ل ��ة إذًا م��ع
صاحبة الصوت الذهبي.
 8:30مساء ال��ي��وم ـ ـ «قصر األونيسكو»
(ب������ي������روت) .ل�ل�اس���ت���ع�ل�ام01/218175 :
و01/341470
www.myspace.com/karimaskalli
www.karimaskalli.com

ّ
املغربية
تحتضن مدينة أغ��ادي��ر
اب�ت� ً
�داء م��ن ال�ي��وم ،ال ��دورة الثامنة
من مهرجان «تيميتار» .املهرجان
املخصص للموسيقى األمازيغية،
ل � ��ه س� �ب ��ب آخ� � ��ر ل�ل�اح� �ت� �ف ��ال ه ��ذه
مع
ال �س �ن��ة؛ إذ ي �ت��زام��ن ت�ن�ظ�ي�م��ه ً
إع �ل��ان اع �ت �م��اد األم��ازي �غ �ي��ة ل�غ��ة
رس �م �ي��ة ،ف ��ي م� �ش ��روع ال��دس �ت��ور
الجديد ال��ذي يعرض للتصويت
ّ
ق ��ري � �ب ��ًا .ت � ��رك � ��ز ال� �ت� �ظ ��اه ��رة ع �ل��ى
الثقافة األمازيغية ،ليس فقط من
خ�ل�ال امل��وس �ي �ق��ى ،ب��ل أي �ض��ًا عبر
ال �ص �ن��اع��ات ال �ي��دوي��ة وال� �ن ��دوات.
اخ� � � �ت � � ��ار «ت � �ي � �م � �ي � �ت � ��ار» ب ��رم� �ج ��ة
م�ح�ل� ّ�ي��ة ف��ي معظمها ه ��ذا ال �ع��ام،
رغ� � ��م م� �ش ��ارك ��ة ف� � ��رق م��وس �ي �ق �ي��ة
غ��رب� ّ�ي��ة .ي��رج��ع ه ��ذا ال �خ �ي��ار على
األرج � � � ��ح إل� � ��ى ت �ي �م ��ة امل � �ه ��رج ��ان،
أي ال� �ث� �ق ��اف ��ة األم� ��ازي � �غ� � ّ�ي� ��ة ،ل�ك��ن
أي �ض��ًا ً إل ��ى م�ي��زان�ي�ت��ه ال�ص�غ�ي��رة،
ّ
يمتص
مقارنة ب�ـ«م��وازي��ن» ال��ذي
ّ
م � �ي ��زان � �ي ��ات ال � ��دع � ��م ال �ح �ك ��وم ��ي ��ة
والخاصة على ٍّ
ّ
حد سواء...
ي�ف�ت�ت��ح امل �ه��رج��ان ع �ن��د ال�س��اب�ع��ة
وال �ن �ص��ف م �س��اء ال �ي��وم م��ع ف��رق��ة
«ك � � �ن� � ��اوى أغ� � � ��ادي� � � ��ر» ،وي �س �ت �م � ّ�ر
ألربعة أيام .على البرنامج ،حفلة
ل �ف��رق��ة «أودادن» ( ،)6 /24أك�ث��ر
امل �ج �م��وع��ات األم ��ازي �غ �ي��ة ش�ه��رة
داخ � � ��ل امل � �غ� ��رب وخ � ��ارج � ��ه خ�ل�ال
العقدين املاضيني .فقد استطاعت
ال � �ف� ��رق� ��ة أن ت � � �ط � � ّ�ور امل ��وس� �ي� �ق ��ى
األم��ازي �غ �ي��ة ،وت �ج� ّ�دده��ا ب��إدخ��ال
اآلالت املوسيقية ال�غ��رب�ي��ة .كذلك
ت� �ش ��ارك أي �ض��ًا ف��رق��ة «أرش� � ��اش»،

وال ��راي ��س ح �س��ن أرس� �م ��وك (/23
 .)6ويتمثل الفولكلور األمازيغي
ب� �ف ��رق ��ة «آواد أدرار» ()6 /23
و«أح� � � � ��واش ف� ��م ال� �ح� �ص ��ن» (/25
 .)6ل��م ُيغفل البرنامج املوسيقى
ال�ش�ب��اب�ي��ة األم��ازي �غ �ي��ة أي �ض��ًا؛ إذ
تحيي مجموعة َ
«إم ��زال ��ن» (/24
ً
 )6حفلة ،إلى جانب حفالت لفرق
ّ
مغربية شابة أخرى.
ال �ح �ض ��ور ال �ن �س��ائ��ي ك� ��ان دائ �م��ًا
كبيرًا في املوسيقى التقليدية أو
في األغنية األمازيغية العصرية.
ح��رص��ت برمجة «تيميتار» على
إب��راز ذل��ك؛ إذ تستضيف حفالت
ّ
مل� �غ� �ن� �ي ��ات ش� � �ه� � �ي � ��رات ،أب � ��رزه � ��ن
ال��راي�س��ة فاطمة تبعمرانت (/25
.)6
ل��ن ت�ك��ون النجمات األم��ازي�غ�ي��ات
َّ
وح � � ��ده � � ��ن؛ إذ ت� � �ش � ��ارك إح� �س ��ان
ال ��رم� �ي� �ق ��ي وم �ج �م��وع �ت �ه��ا «زم� ��ن
ال��وص��ل» ( ،)6 /24وه�ن��دي زه��رة

هندي زهرة
وغوران بريغوفيتش
في أغادير بعد
بيروت
ً
( ،)6 /23إض� � ��اف� � ��ة إل � � ��ى ن �ج �م��ة
األغنية الشعبية الشابة الداودية
( ،)6/25وامل �غ��رب �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ الفرنسية
ص� ��وف � �ي� ��ا ال� � �ش � ��رع � ��ي (.)6 /24
املوسيقى الدولية تحضر أيضًا
ع �ب��ر ف��رق��ة Kool and the Gang
( ،)6 /24وغ � ��وران بريغوفيتش
و«أورك� �س� �ت ��را األع� � ��راس وامل��آت��م»
( )6 /23ف �ي �م��ا ت �خ �ت �ت��م امل�غ�ن�ي��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ن �ج��وى ك ��رم ف��اع�ل�ي��ات
«تيميتار» (.)6 /25
ّ
على بعد أق��ل من مئتي كيلومتر
ش� �م ��ال ��ي أغ� � ��ادي� � ��ر ،وف� � ��ي م��دي �ن��ة
الصويرة تحديدًا ،ينطلق مساء

غ��د «م�ه��رج��ان ك �ن��اوى ،موسيقى
ال� �ع ��ال ��م» ،ف ��ي دورت� � ��ه ال� � � �ـ .14ي�ع��د
امل� � �ه � ��رج � ��ان ال � �ع� ��ري� ��ق ج� �م� �ه ��وره
ب �ب��رم �ج��ة ت �ل �ي��ق ب �س �م �ع �ت��ه ال �ت��ي
راكمها خالل سنوات .سيستقبل
ْ َّ
«م� َ�ع��ل� ْ�م» (لقب
امل�ه��رج��ان أكثر م��ن
فناني الكناوى) ،مثل عبد الكبير
سلوم كبيبر الذي يفتتح املهرجان
ال�ل�ي�ل��ة م��ع امل��ال��ي ب��اب��ا سيسوكو
( .)6 /23س �ي �ش��ارك أي �ض��ًا حامد
ال� �ق� �ص ��ري أح � ��د أوس� � ��ع امل �ع �ل �م�ين
شهرة ف��ي امل�غ��رب وخ��ارج��ه (/24
ِّ
وسيقدم أيضًا حفلة فيوجن
،)6
م��ع ف��رق��ة /25( Between worlds
 .)6يستضيف املهرجان أصواتًا
موسيقية مختلفة كفرقة «جاز ـــــ
راس�ين هايتي» ( )6 /24واملغني
املالي الشهير ساليف كيتا (/25
 .)6ي �م �ت��از «م� �ه ��رج ��ان ك� �ن ��اوى»
ب �م �ح��اول �ت��ه امل � ��زج ب�ي�ن إي � ّق��اع��ات
املوسيقى التقليدية ،املتجذرة في
البعد األفريقي للثقافة املغربية،
وم� � ��ا ب �ي��ن امل ��وس� �ي� �ق ��ى ال� �ع ��امل� �ي ��ة.
حفالت امل��زج املوسيقي ستشمل
أي �ض ��ًا ال� �ف ��رق امل �غ��رب �ي��ة ال �ش��اب��ة،
وخ �ص��وص��ًا م�ج�م��وع��ة «ض��رك��ة»
ال �ت��ي س �ت �ق��دم ع��رض��ًا إل ��ى ج��ان��ب
امل�ع�ل��م ع�ب��د الكبير م��رش��ان (/25
.)6
خ �ل�ال امل� �ه ��رج ��ان ،وك �م��ا ال� �ع ��ادة،
س �ت �ف �ت��ح زواي � � ��ا (أم� ��اك� ��ن دي �ن �ي��ة)
مدينة الصويرة التابعة لطائفة
«ك�ن��اوى» أبوابها ،أم��ام الحفالت
امل� ��وس � �ي � �ق � �ي� ��ة .ه� � � ��ذه ال� �ج� �ل� �س ��ات
ال �ت��ي ي �ط �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا «ال �ح �ض��رة»
تسترجع نوعًا من الفكر الديني
ّ
ال �خ��راف��ي ،ك ��ان امل�ع��ل�م��ون يغنون
ف�ي��ه مل�ل��وك ال �ج��ان .ه��ذه الطقوس
ال ت � � � ��زال ت � � �م� � ��ارس ف� � ��ي ال� �ع ��دي ��د
م ��ن م �ن��اط��ق امل � �غ� ��رب ،وي �ق� ّ�دم �ه��ا
امل�ه��رج��ان للتعريف بتقاليد هذا
الفن العريق.
ّ
ينتظر منظمو «مهرجان كناوى»
ّ
أن ي �ح��ل ع �ل��ى م��دي �ن��ة ال �ص��وي��رة
نحو  400ألف زائر هذه السنة ،في
ّ
تقلص لعدد ّ
الزوار الذي كان يبلغ
سابقة .تراجع
مليونًا ف��ي أع��وام
ّ
غير مسبوق ملهرجان مثل إحدى
ع�لام��ات ت �ح� ُّ�رر ال�ش�ب��اب امل�غ��رب��ي
ّ
من كل القيود التقليدية...
محمد...
«مهرجان تيميتار» 7:30 :مساء اليوم
وحتى  25حزيران (يونيو) الحالي ـ ـ
أغادير (املغرب).
www.festivaltimitar.ma
«م��ه��رج��ان ك���ن���اوى» 8:00 :م��س��اء غد
وحتى  26حزيران (يونيو) الحالي ـ ـ ـ
الصويرة (املغرب).
www.festival-gnaoua.net

الرايسة فاطمة تبعمرانت

حول البرنامج
هل تراجع تيميتار؟
أغادير ــ عماد استيتو
خالل السنوات املاضية ،احتل «مهرجان تيميتار»
ّ
ّ
ّ
والعاملية...
املغاربية
مكانة مرموقة على الساحة
ّ
الحالية يأتي في ظرف خاص،
لكن تنظيم دورته
ّ
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ٌ
معارضة ،ترى أن الوقت ليس مناسبًا للمهرجانات ،في هذه
املرحلة التي يشهد خاللها العالم العربي حراكًا مجتمعيًا
غير مسبوق .وب�ين االنتقادات التي يوجهها بعضهم إلى
«تيميتار» املبالغ التي يستنزفها من امل��ال العام؛ إذ تقدر
مساهمة الدولة في ميزانية املهرجان بنحو خمسة ماليني
دره��م مغربي (أكثر من  600ألف دوالر) ،فيما يرى آخرون
أن من الطبيعي جدًا أن تدعم
ّ
الدولة املهرجان الوحيد الذي
يحتضن الثقافة األمازيغية...
ومن جهة أخرى ،وجه لوم إلى
اللجنة املنظمة ،على سياسة
ال �ب��رم �ج��ة ،وم �ع��اي �ي��ره��ا ال�ت��ي
تقصي فنانني كثرًا من مدينة
أغادير.
وج� � ��اءت االن� �ت� �ق ��ادات وردود
ال � � �ف � � �ع� � ��ل ع � � �ل� � ��ى «م � � �ه� � ��رج� � ��ان
تيميتار» بعد إع�ل�ان اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ب��رن��ام��ج ه ��ذا ال �ع��ام:
ضيفة ش��رف ال ��دورة الثامنة
نجوى كرم ،والفنان الصربي
غ� � � � � � � � � ��وران ب � ��ري� � �غ � ��وف� � �ي� � �ت � ��ش،
والثنائي املالي أم��ادو ومريم
ال �ق��ادم ق��ري�ب��ًا إل ��ى بعلبك في
ل �ب �ن��ان ،واب �ن��ة أغ ��ادي ��ر ه�ن��دي
زه � � � � ��رة (ال � � � � �ص� � � � ��ورة) ض �ي �ف��ة
امل� �ه ��رج ��ان ال �ث ��اب �ت ��ة ،ون �ج��وم
تساهم الدولة
آخ� � � ��رون ...رأى امل �ن �ت �ق��دون أن
في تمويل
البرمجة تتلقف نجوم املشرق
وال �ف �ن ��ان�ي�ن ال �ع��امل �ي�ي�ن ال��ذي��ن
المهرجان
ي �ق��وم��ون ب �ج��ول��ة ف ��ي ال �ع��ال��م
بنحو خمسة
العربي ،من دون الحفاظ على
ماليين درهم
خ �ص��وص� ّ�ي��ة امل �ه��رج��ان ال ��ذي
مغربي
س�ت�ت��وزع حفالته «تيميتار»
األرب �ع ّ�ين ،على ث�لاث ساحات
في أغ��ادي��ر ،هي ساحة األم��ل،
وس� ��اح� ��ة ب� �ي� �ج ��وان ،وس ��اح ��ة
الهواء الطلق.
وق � ��ال � ��ت ف� ��اط � �م� ��ة ع � �م � ��ور م��ن
اللجنة املنظمة للمهرجان ،إن ه��ذا ال�ح��دث الفني «يسعى
ّ
ّ
لهوية
إلى التالقح بني ثقافات وأصوات متباعدة ،مع الوفاء
امل�ه��رج��ان ،وروح��ه املتمثلة بشعار «املوسيقى األمازيغية
�ؤك��ده امل��دي��ر الفني
ت��رح��ب بموسيقى ال�ع��ال��م»» .وه��ذا م��ا ي� ّ
للمهرجان إبراهيم املزند لـ«األخبار»« .استطاع «مهرجان
ت�ي�م�ي�ت��ار» ف��رض نفسه واح� �دًا م��ن ال�ت�ظ��اه��رات املوسيقية
ال �ب��ارزة ف��ي ال�ع��ال��م» ،ي�ق��ول .لكن الكثير م��ن امل��راق�ب�ين ي��رون
ّ
ّ
الحالية .في
أن قيمة املهرجان الفنية تراجعت في ال��دورة
ّ
أوس ��اط الصحافة املتخصصة ال�ت��ي تتابع امل�ه��رج��ان منذ
س �ن��وات ،م��ن ي��رى ف��ي امل�ق��اب��ل أن ال� ��دورة ال�ث��ام�ن��ة ضعيفة
مقارنة ب��ال��دورات السابقة« :اع�ت��دن��ا أن ي�ك��ون ه��ذا الحدث
الفني البارز رمزًا فنيًا للمنطقة ،بتنوع أنواعه املوسيقية،
وبالعدد الهائل للفنانني العامليني ال��واف��دي��ن إل�ي��ه» ،تقول
إح��دى ال��زم�ي�لات ،ث��م تضيف« :ه��ذا امل��وس��م ّ
سجل تراجعًا؛
إذ تقلص حضور النجوم كثيرًا» .وتبدو نقطة الثقل األبرز
هذا العام ،مشاركة الفنانة اللبنانية نجوى كرم.

فالش
ّ
■ أراد أدون�ي��س ملجلته «اآلخ��ر» أن تكون موعدًا
م���ع «ال����ت����م ُّ����ردات واالن����ف����ج����ارات ال��ب��ه ّ��ي��ة ال���ت���ي ك��ان��ت
شعر،
ت��ح��دس بها وتعمل لها أخ��وات��ه��ا ال��س��اب��ق��اتّ :
آفاق ،ومواقف »...هذا ما تعلنه هيئة تحرير املجلة،
ف��ي افتتاحية ع��دده��ا ّ
األول لصيف  .2011تصدر
ّ
ّ
الفصلية عن «مؤسسة  ،»40وتضم هيئة تحريرها
ّ
إل��ى ج��ان��ب ص��اح��ب «ال��ث��اب��ت وامل��ت��ح��ول» ،التشكيلي
الفلسطيني ك��م��ال ب�لاط��ة ،وال��ك��ات��ب ورج���ل األع��م ّ��ال
ّ
تتضمن املجلة
ال��س��وري األوك��ران��ي ح��ارث يوسف.
مقاالت ملفكرين ومثقفــني عرب منهم أحمد برقاوي،
وت��ي��س��ي��ر ال��ب��ط��ن��ي��ج��ي ،وق���ص���ائ���د ل��ف��ات��ح امل ّ
�������درس...
وت��م��وض��ع ن��ف��س��ه��ا ف��ي م��ن��اخ ال���ث���ورة وال��ت��غ��ي��ي��ر ،في
مغــامــرة «للخــروج من الذاتيــة املنغلقة».
■ ب��ع��د ع��رض��ي��ه «م��ت��ل��ن��ا م���ت���ل���ك» ،و«م����ات����ش أب��ي��ض
أس������ود» ،ي��ع��ود ل��وس �ي��ان ب��و رج �ي �ل��ي إل���ى م��ي��دان
املسرح التفاعلي االرتجالي .مع فرقة «إمبرو بيروت»

ّ
يقدم املخرج الشاب عرضه الجديد «وهلق شو؟»،
وهو مسرحية مرتجلة تفاعلية ،تختبر البعد الرابع،
ويتشارك بطولتها مجموعة من املمثلني املحترفني.
وك��ال��ع��ادة ،سيكون العرض مليئًا باملفاجآت ،يقرر
ف��ي��ه امل��ش��اه��دون ات��ج��اه األح�����داث .ال��ل��ق��اء ف��ي «روف
ّ
(األشرفية) ،عند الرابعة بعد ظهر  2و 3تموز
»68
(يوليو) املقبل .لالستعالم03/153772 :
■ م����ن ب����ي����روت إل�����ى ب�����اري�����س ،وم�����ن ال����ق����اه����رة إل���ى
ّ
يصور،
إسطنبول ،ج��ال ف��ؤاد ال�خ��وري بعدسته،
ّ
وي����وث����ق ال���ت���ح ّ���والت ال���ت���ي ف��رض��ه��ا ال����زم����ن« .م��رك��ز
ّ
ّ
ب �ي��روت ل �ل �ف��ن» ي��ح��ت��ف��ي ب���امل���ص���ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي
اللبناني الشهير ف��ي م��ع��رض ص��ور ب��ع��ن��وان Be...
 .longingيستعيد املعرض أربعني عامًا من مسيرة
ال���خ���وري ،وي��ج��ول ف��ي أرش��ي��ف��ه ب�ين سلسلة «ح��رب
أه��ل ّ��ي��ة» ،و«م��ون��ول��وج��ات» و «ف��ل��س��ط�ين» ،وغ��ي��ره��ا...
أع���م���ال ب��األب��ي��ض واألس������ود ،ت��ك��ش��ف ح���ب ال��خ��وري

للتجوال ،ورغبته في تحويل العدسة إلى أداة لدراسة
معمقة للمجتمعاتّ .
ّ
يقدم لنا املركز البيروتي هذه
ّ
األعمال القديمة ،كأنها تعرض للمرة األولى ،بني 28
تموز (يوليو) املقبل و 21تشرين األول (أكتوبر).
لالستعالم01/1397018 :
www.beirutartcenter.org
■ مع حفلة «من ذاكرتي» ،تفتتح أميمة الخليل
(الصورة) عند الثامنة والنصف مساء  27حزيران
(يونيو) الحالي« ،مهرجان موسيقى
ال�ب�ل��د» ف��ي دورت����ه ال��ث��ان��ي��ة .ع��ل��ى مسرح
ّ
ستقدم املغنية اللبنانية
املدرج الروماني،
ب��رن��ام��ج��ًا ي��ج��م��ع ب�ي�ن امل�������وروث ال��غ��ن��ائ��ي
ال����ع����رب����ي وال�����ط�����رب األص�����ي�����ل ،وأغ���ن���ي���ات
م���ع���اص���رة ،وأغ���ن���ي���ات ل�ل�أط���ف���ال .ي��س��ت��م ّ��ر
ً
املهرجان أسبوعًا كامال ،وعلى برنامجه
ح��ف�لات ل��ري��ان ال��ه��ب��ر م��ن ل��ب��ن��ان ،وس��ن��اء

موسى من فلسطني ،وفرقة «كزى مدى».
www.albaladmusicfestival.org
■ ب��ال��ت��زام��ن م��ع م��ع��رض «ال �ص��ورة ف��ي م��ا بعد»
ال�����ذي ي���ض ّ���م م���خ���ت���ارات م���ن م���ق���اب�ل�ات وص�����ور م��ن
«أرش���ي���ف ال��ن��ك��ب��ة» ،ي��ع��رض «م���رك���ز ب���ي���روت ل��ل��ف��ن»
ّ
لألنتروبولوجية
ع��ن��د ال��ث��ام��ن��ة م��س��اء ال��ي��وم فيلمني
وامل��خ��رج��ة دي��ان��ا آل��نُ ،م��ؤس��س��ة «أرش��ي��ف النكبة».
ال��ش��ري��ط��ان ه��م��ا «ح��ي��اة ه���ام���دة» ( ٢٥د .ـ��ـ��ـ ،)٢٠٠٧
و«شرفة البحر» ( 57د.)2010 .
■ يفتتح ف��ض��اء نائلة كتانة كونيغ (جوفينور
ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ال���ح���م���راء) ع��ن��د ال���س���ادس���ة م���س���اء غ����د ،م��ع��رض��ًا
للتشكيلي آرام جوغيان ،بعنوان «ضربات ريشة».
ّ
وتتوزع لوحاته
بدأ جوغيان الرسم منذ ثالثة عقود،
ّ
يستمر معرضه حتى
بني بيروت ودبي ومدن أخرى.
 22تموز (يوليو) املقبل .لالستعالم01/738706 :

