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ّ
صور تتألق بمهرجانها ...من «قلعة الشقيف»
تطل آرينا
دومسكي
في 3آب

آمال خليل
في باحة قلعة الشقيف األثرية ،انطلقت أمس
الخميس فعاليات ال ــدورة ال ـ  17ملهرجانات
صـ ــور والـ ـجـ ـن ــوب ت ـح ــت ش ـع ــار «م ـه ــرج ــان
الشقيف» ،بالتزامن مــع ذكــرى قصفها في
ع ــدوان تـمــوز  2006وق ــرب إنـجــاز ترميمها
وتأهيلها .كما فــي كــل عــام ،يضم البرنامج
الخماسي عروضًا فنية وموسيقية وشعرية
من لبنان والعالم ّ العربي والعالم.
ّ
للمرة األولى ،تنظم اللجنة الدولية للمهرجان
فعالياتها في قلعة الشقيف في بلدة أرنون
(النبطية) .لكنها ليست األول ــى الـتــي تخرج
فيها األمسيات من امللعب الروماني في صور
ال ــذي شـهــد انطالقتها عــام ّ .1996ملناسبة
ُ
تحرير الجنوب عام  ،2000نظمت الفعاليات
ف ــي بــاحــة مـعـتـقــل أن ـص ــار (ال ـن ـب ـط ـيــة) ،وفــي
الباحة الخلفية لقلعة الشقيف كان املوعد في
صـيــف  .2001وك ــان يـفـتــرض أن تنظم في
عدد من البلدات الجنوبية في صيف ،2006

قبل أن يلغيها العدوان اإلسرائيلي.
الـلـجـنــة اخ ـت ــارت الـقـلـعــة ال ـتــي تــأسـســت في
زم ــن الفينيقيني ثــم ال ــروم ــان ،وأت ــم بـنــاءهــا
الصليبيون في القرن الثاني عشر ،للترويج
ً
لقيمتها ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وصـ ــوال إل ــى تـحـ ّـولـهــا
إل ــى مــوقــع لـلـمـقــاومــة الفلسطينية ثــم ثكنة
ل ـل ـع ـ ّـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ح ـت ــى ال ـت ـح ــري ــر .لـكــن
سـجــلـهــا ومــوق ـع ـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي املــرتـفــع
واملـ ـش ــرف ع ـلــى أق ـض ـيــة ال ـج ـن ــوب ص ـعــودًا
ً
ن ـحــو ج ـبــل ال ـش ـيــخ ون ـ ــزوال ن ـحــو ال ـســاحــل،
لــم يكن كافيًا لـجــذب الـسـ ّـيــاح .بعد قصفها
ّ
املركز في عدوان تموز من قبل طيران العدو
اإلسرائيلي ،تنبهت وزارة الثقافة للقلعة مع
مبادرة «الصندوق الكويتي للتنمية» لتمويل
ترميمها وإنارتها وتجهيزها بالبنى التحتية
السياحية والخدماتية.
تـقـ ّـدم اللجنة برنامجًا مـنـ ّـوعــا يضم أمسية
لـبـنــانـيــة ومــوسـيـقـيــة وأخـ ــرى عــربـيــة وثــالـثــة
ً
عــامل ـيــة ،ف ـضــا ع ــن أمـسـيــة الـشـعــر الـعــربــي
ال ـث ــاب ـت ــة ف ــي ك ــل دورة .االفـ ـتـ ـت ــاح كـ ــان مــع

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

املوسيقي اللبناني غــي مــانــوكـيــان ،فــي ّأول
مشاركة له في مهرجانات صــور والجنوب
(بعد مشاركة جنوبية أولــى له العام الفائت
في مهرجانات صيدا الدولية) .ليس البيانو
ال ــذي عــزف عليه مــانــوكـيــان ،وح ــده مــا أسر
الحضور .فاألرمني ـ اللبناني ّ
خص الجنوب
وال ـش ـق ـيــف ب ـم ـعــزوفــة وض ـع ـهــا خصيصًا
ّ
للمناسبة .الهدية الثانية تمثلت باصطحابه
لراقصات من الفرقة البريطانية للباليه تمايلن
على أنـغــامــه .فــرقــة الـعــازفــن بثت موسيقى
مــانــوك ـيــان ب ــن نـحــو  2500شـخــص م ــأوا
مـ ّ
ـدرجــات املـســرح الــذي استحدث للمناسبة
في الباحة األمامية للقلعة .أما الفنان ماريو
ريس ،فقد أغنى البرنامج بأغنيات ّقدمها مع
عزف على الغيتار .وقبل مانوكيان ،عرضت
اللجنة شريطًا تسجيليًا عــن تــاريــخ القلعة
وأبرز األحداث التي ّ
مرت بها بتقنيتي ثالثي
ورباعي األبعاد.
يـسـتــأنــف الـبــرنــامــج لـيــل غ ـ ٍـد الـسـبــت بحفلة
للفنان التونسي لطفي بوشناق الذي يشارك
ّ
للمرة الثانية فــي مهرجانات صــور (األولــى
فــي  .)2009فــي وقفته األق ــرب إلــى الـحــدود
مـ ــع ف ـل ـس ـط ــن املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،ي ـح ـض ــر ص ــاح ــب
«خـلــولــي وط ــن» أغـنـيــات يهديها للجنوبيني
في ذكرى عدوان تموز .ويستكمل املهرجان
فعالياته مــع حفلة لعاصي الحالني (،)3/8
تـتـبـعـهــا أم ـس ـيــة ملـغـنـيــة األوب ـ ــرا األوك ــران ـي ــة
آريـنــا دومسكي فــي الـيــوم التالي .وعــن هذه
األخـيــرة ،تقول املــديــرة التنفيذية فــي اللجنة
ّ
رولــى عاصي إنـهــا اخـتــارت التواصل معها
لتقديم فن جديد للجمهور الجنوبي والزوار
في إطار التثقيف الفني واالطالع على فنون
العالم .دومسكي املعروفة بأزيائها الكبيرة
الحجم وذات األلوان املبهرة ،تزور لبنان ّ
للمرة
األولى .ولفتت عاصي إلى ّأن فن األوبرا الذي
ال يـسـتـهــويــه الـبـعــض ،خـ ّـصـصــت لــه اللجنة
محطة ّ
مهمة عــام  2003باستضافة أوبــرا
عايدة اإليطالية.
في  5آب (أغسطس) ،سيكون الختام مع ليلة
الشعر الـعــربــي الثابتة واملـجــانـيــة «لتشجيع
الـنــاس على اإلقـبــال على الشعر لكونه أحد
أهــم الـفـنــون مــن جهة وللحفاظ على مكانة
اللغة العربية من جهة اخرى» ،على حد تعبير
عاصي.

ما َ
أكثر الموت!

ما َ
أكثر الشهداء!
َ
ما َ
والنادبني ,والضحايا ..الضحايا بال
أكثر األبطال،
ِ
ْ
غاية وال ضرورة!
ٍ
ّ
ٌ
حق ،ما َ
َ
وجود في
عاد لهم
بغير
ما أكثر الذينِ ،
ْ
الحياة!
ومــاَ ..أ َ
هون َ
الع َـد ْم!
َ
يا إل ــه!
أكثر َ
يا ُ
إالاااه ،ما َ
املوت في هذه الحديقة!
يومًا َ
بعد يوم ،ويومًا بعد ْ
يوم:
ُ
األرض ّ
تتحول إلى مقبر ٍة للحاملني..
ْ
ُ
ُ
َ
تصير خاوية.
توشك ْأن
والحياة
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ُ
ضاحية الموتى
ََ ّ
شمس»
نهار ُم ِ
«منظر خلوي في ٍ
ُ
طوح هذه املقابر
على س ِ
َ
َ
ُ
نعس ُ
وت ُ
كالبهم.
ساكنيها،
ترعى ِخراف ِ
ْ
الضاحية السعيدة:
هنا ،في هذه
ِ
ُ
املوت ُله قلب.
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زياد ّ
سحاب في فردان :حب مالوش حدود!
في  2آب (أغسطس) املقبل،
يضرب الفنان اللبناني زياد
ّ
سحاب (الصورة) موعدًا جديدًا
مع الجمهور في حفلة يحييها
في «تياترو فردان» (بيروت).
الريبيرتوار سيقتصر على أعمال
َ
زياد َالخاصة ،ويضم أغنيت ْي
جديدت ْي من ألحانه ،هما« :حب
مالوش حدود» (كلمات أمني حداد)،
و«إمشي» (كلمات غادة صالح)،
ً
على أن ّ
يقدم كذلك أعماال قديمة
يطالب بها الجمهور دائمًا ،منها
ّ
«وعنيكي سكة سفر» (كلمات أحمد
ّ
فؤاد نجم) .وإلى جانب سحاب
ّ
ويغني،
الذي سيعزف على عوده
يشارك في األمسية املوسيقيون:
خليل البابا (كمنجة) ،ورمزي بو
كامل (كيبوردز) ،وجيو نجاريان
(درامز) ،باإلضافة إلى املغنية

إليانور جوني.
يكشف
«األخبار»،
في اتصال مع
ّ
صاحب ألبوم «عيون البقر» أنه
ستكون هناك إطاللة خاصة
للرسام أحمد ّ
ّ
السيد الذي سيرتجل
بريشته مباشرة خالل السهرة،
مستوحيًا رسوماته من األجواء
ّ
ستخيم عليها.
التي
ّ
سحاب يستعدّ
بأن زياد ّ
علمًا
في الشهر نفسه إلحياء حفلتني
في برلني ،مع إكمال االستعدادات
مميزة ُ
ملشاريع فنية ّ
سيعلن
تفاصيلها في وقت الحق.
حفلة زياد سحاب :الخميس  2آب
ً
مساء ـ
ـ الساعة التاسعة والنصف
«تياترو فردان» (سنتر دون ـ فردان ـ
بيروت) .لالستعالم01/800003 :
أو 70/693919

الموعد أحلى هذه المرة
مع «توموروالند»
ّ
يستعد  ،Biel The PARKSغدًا
السبت الحتضان مهرجان
«توموروالند» (أرض الغد)
البلجيكي األصل ،وهو األكبر من
نوعه عامليًا في مجال املوسيقى
اإللكترونية .العالم املاضي ،علت
األصوات املستنكرة إلقامته في
قضاء جبيل تزامنًا مع مشاركة
«إسرائيل» ضمن فعاليات UNITE
 .With Tomorrowlandلكن هذه
السنة ،استبعد الكيان الغاصب عن
املهرجان ،فيما وقع االختيار على
لبنان ،وأبو ظبي ،وإيطاليا ،ومالطا،
واملكسيك ،واسبانيا ،وتايوان.
هكذا ،سيستمتع الحاضرون بأقوى
العروض املوسيقية والـ «دي .جاي»،
ّ
الفعاليات تزامنًا بني
على أن تقام
مختلف الفضاءات التي تستضيفها،
وتنقل مباشرة عبر البث الحي.
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غدًا السبت ـ بدءًا من  16:00ـ Biel The
( PARKSفرن ّ
الشباك).
لالستعالم01/995555 :
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