22

األربعاء  8أيار  2019العدد 3751

األربعاء  8أيار  2019العدد 3751

ثقافة وناس

ثقافة وناس

23

مهرجان

عروض أولى ومشاركة دولية ...وجيزيل تشكو ضيق الحال

«ربيع بيروت» باألبعاد الثالثة
نادين كنعان

درة تعاونها مع يوسف شاهين كان فيلم «العصفور» (  )1972حيث جسدت شخصية «بهية»

رحيل

مواقفها السياسية انحازت دومًا إلى مصالح الشعب ومناهضة إسرائيل

محسنة توفيق« ...بهية» المصرية مناضلة حتى آخر نفس
القاهرة ـــــ فيصل العربي
بهية في «العصفور» ( )1972وأنيسة
فــي «ليالي الحلمية» ...شخصيتان
امـ ـت ــأت ب ـه ـمــا ك ـل ـمــات ال ـن ـعــي الـتــي
ّ
دون ـهــا الـجـمـهــور امل ـصــري والـعــربــي
فجر أمــس الثالثاء في وداع املمثلة
امل ـص ــري ــة ال ـك ـب ـيــرة مـحـسـنــة تــوفـيــق
( 1939ـ ـ  .)2019وداع امتزج بالحزن
ع ـلــى غ ـي ــاب ق ــام ــة فـنـيــة ل ـهــا مـكــانــة،
ّ
املتعمد في
وباملرارة بسبب تغييبها
كل العهود بسبب مواقفها وآرائها
السياسية.
لـ ــم ي ـف ـق ــد ال ـج ـمـ ـه ــور م ــوه ـب ــة فـنـيــة
برحيل محسنة توفيق فحسب ،بل
ّ
يتكرر عن
فقد أيضًا نموذجًا نادرًا ال

فنان منخرط في ّ قضايا أمته حتى
ال ـن ـخــاع .ف ـنــان فــضــل تـلــك الـقـضــايــا
ع ـلــى ح ـســاب مــوهـبـتــه ونـجــومـيـتــه.
فمواقفها السياسية املنحازة دومًا
إل ـ ــى م ـص ــال ــح ال ـش ـع ــب وامل ـن ــاه ـض ــة
الـ ـش ــرس ــة ل ــاحـ ـت ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
ً
غـ ّـي ـبــت مـحـسـنــة تــوف ـيــق ط ــوي ــا عن
الشاشة بسبب إحجام املنتجني عن
إسناد ّ
أي دور لها ،خوفًا من آرائها
السياسية بسبب انتمائها الواضح
واملعلن للتيار اليساري منذ ُمقتبل
ً
ال ـع ـمــر ،وص ـ ــوال إل ــى «ث ـ ــورة يـنــايــر»
 2011الـتــي شــاركــت فــي تظاهراتها
ّ
األول ـ ـ ـ ــى ،م ــن دون أن ت ـس ـت ـغ ــل ذل ــك
فــي ال ـع ــودة إل ــى األض ـ ــواء والـظـهــور
ك ـم ـنــاض ـلــة س ـيــاس ـيــة ف ــي الـصـحــف

وال ـ ـبـ ــرامـ ــج .ك ــان ــت ت ــوف ـي ــق ت ـم ــارس
السياسة كما ينبغي ملناضلة نقية
ال تـطـمــع ف ــي ّ
أي م ـك ـســب ،وت ـمــارس
ال ـف ــن ح ـب ــا بــال ـت ـم ـث ـيــل ال كـمـحـتــرفــة

درة إنتاجها التلفزيوني كانت
شخصية «أنيسة» التي قدمتها
على أربعة أجزاء في «ليالي
الحلمية»
تسعى وراء الشهرة واألجــر املرتفع.
ّ
هـكــذا ،ظلت موهبتها تــذوب فــي كل
شخصية تقدمها ،من دون أن تفكر
في ما يحدث خارج البالتوهات.

ت ـخـ ّـرجــت مـحـسـنــة تــوفـيــق ف ــي كلية
الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  1968وبـ ـ ـ ــدأت
مشوارها الفني قبل التخرج بكثير،
وتحديدًا منذ بداية الستينيات من
خــال خشبة املسرح كعادة املمثلني
الجدد في تلك الفترة .إذ كان املسرح
ّ
ً
يستقبل كل املواهب أوال ،ومن خالله
تنتقل إلى شاشة السينما ،ومن بعد
ذل ــك شــاشــة الـتـلـفــزيــون .تــوفـيــق هي
شقيقة اإلذاع ـي ــة املـصــريــة الشهيرة
فضيلة توفيق املعروفة باسم «أبلة
ف ـض ـي ـلــة»ّ .أم ـ ــا زوجـ ـه ــا ،ف ـهــو أحـمــد
خليل الــذي توفي قبل عامني ،وكان
ّ
يعد من أقطاب التيار اليساري ،فيما
ُ
نجلها هــو وائ ــل خليل ال ــذي يعتبر
من الناشطني السياسيني املعروفني

فـ ــي م ـ ـصـ ــر .عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاشـ ــة ،ق ــدم ــت
محسنة توفيق أدوارًا قليلة مقارنة
بحجم طاقتها الفنية الكبيرة ،لكن
معظمها كــان مــؤث ـرًا ،خصوصًا في
ّ
تـعــاونـهــا مــع املـعــلــم الــراحــل يوسف
شــاهــن .درة هــذا التعاون كــان فيلم
«العصفور» ( )1972الذي ّ
جسدت فيه
شخصية «بهية» ،وهــو االســم الذي
يطلقه ال ـش ـعــراء عـلــى م ـصــر .الفيلم
الذي دارت أحداثه عام  ،1967انتهى
بصيحة محسنة توفيق «هنحارب
..هـ ـنـ ـح ــارب» ،ب ـعــد ت ـنـ ّـحــي الــرئ ـيــس
الراحل جمال عبد الناصر إثر هزيمة
يــونـيــو الـقــاسـيــة .مــع شــاهــن أيـضــا،
ّ
قدمت توفيق شخصية «أم يحيى»
فــي فيلم «إسـكـنــدريــة لـيــه» (،)1978

الفن امتداد لقناعاتها السياسية
القاهرة ـ عصام زكريا
ال أحد ارتبطت حياته وشخصيته بــاألدوار التي لعبها مثل محسنة
تــوف ـيــق .ال ـفــن بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،ك ــان امـ ـت ــدادًا لـقـنــاعــاتـهــا الـسـيــاسـيــة.
والسياسة كانت امتدادًا ملفهومها عن الفن الجاد ،وضــرورة أن يكون
للفنان موقف وقضية .والفن والسياسة كانا أيضا جزءًا من حياتها
العائلية ،إذ تزوجت أحد الناشطني اليساريني البارزين ،هو أحمد خليل،
وابنهما وائل هو امتداد اليمانهما الذي ال يتزعزع باالشتراكية .لعبت
ً
أدوارًا مميزة على املسرح ،بــاألســاس ،وقليال من األدوار السينمائية
والتلفزيونية ،لكن حفرت في الذاكرة .لكن اسمها يظل دائمًا مرتبطًا
بشخصية «بهية» التي لعبتها في فيلم «العصفور» ليوسف شاهني.
و«بهية» مثلما في أغنية الشيخ إمام التي يختتم بها الفيلم ،هي مصر،
كما رآهــا يسار الستينات والسبعينات« :مصر يا أمــا يا بهية .يا أم
طرحة وجالبية .الزمن شاب ،وانتي شابة .هو رايح وانتي جاية».
كانت توفيق تصدق حقًا أنها «بهية» ،وكانت تشبه شخصية بهية في
أمومتها وايمانها الراسخ بقناعاتها السياسية وبالنصر القادم ،مهما

كانت الظروف .ومثلما هرعت «بهية» حافية القدمني إلى الشوارع ،عقب
ً
هزيمة  1967واعــان عبد الناصر عن تنحيه ،صــارخــة «هنحارب»،
كانت توفيق تحمل نفس الصالبة والثقة في حياتها العملية والفنية،
بالرغم من كل الظروف السيئة التي توالت على هذه الحياة ،وقلصت
كثيرًا من فرص ظهورها وحرمتها ـ وحرمت الناس ـ من االستمتاع
بابداعها وموهبتها التمثيلية الفذة.
ربما تكون شخصية «بهية» األشهر واألكثر بروزًا بني أعمال توفيق،
لكنها مــن نــاحـيــة ثــانـيــة غـطــت عـلــى أدوار أخ ــرى مـمـيــزة ،خــاصــة في
املسرح .ومن املعروف أن توفيق بدأت حياتها على املسرح من خالل
«مــأســاة جميلة» (  .)1962وكـمــا لــو أنـهــا ول ــدت للعب الشخصيات
الوطنية ،فقد قدمت على مدار عمرها عددًا كبيرًا من هذه األدوار منها
دور األم املصرية املناضلة في فيلم «وداعًا بونابرت» ليوسف شاهني،
وهو تنويعة أخرى على «بهية» زمن الحملة الفرنسية ،ودور املناضلة
ومحررة املرأة املصرية هدى شعراوي في مسلسل «أم كلثوم» النعام
محمد علي .كانت املــرة األولــى التي أرى فيها محسنة توفيق عندما
ذهبت برفقة بعض أصدقاء الدراسة ملشاهدة مسرحية «منني أجيب

ن ــاس» على «مـســرح ال ـســام» فــي ش ــارع القصر العيني عــام .1985
ً
كــانــت املـســرحـيــة ،الـتــي كتبها نجيب س ــرور ،قــد أحــدثــت دوي ــا هائال
وقتها ،بسبب مضمونها الثوري ،واسم مؤلفها الذي اشتهر بأشعاره
ومسرحياته الغاضبة ضد نظام السادات ،وتعرض لالعتقال وايداعه
مستشفى األمراض العقلية .وكانت محسنة توفيق تتألق و«تجلجل»
على املسرح كل ليلة وهي تتغنى بأشعار سرور الهادرة.
بعدها بـفـتــرة ،شــاهــدنــا «الـعـصـفــور» ال ــذي كــان ممنوعًا مــن العرض
تقريبًا ضمن «أسبوع ألفالم يوسف شاهني» في سينما «كريم» في
وسط البلد ،ثم جاء مسلسل «ليالي الحلمية» الذي تألقت فيه توفيق
بدور «أنيسة» لتضيف إلى صورة املرأة املصرية القوية التي تشكلت
عبر أدوارها العديدة .كان يفترض أن تلعب محسنة توفيق شخصية
«صديقة» التي أدتها داليدا في فيلم «اليوم السادس» ( ،)1986وقد ظلت
غاضبة من يوسف شاهني بسبب تراجعه واعطاء الدور لداليدا .وعلى
مدار حياتها ،قدمت أدوارًا وضاعت منها أدوار كان من شأنها أن تثري
مسيرتها ومسيرة الفن العربي .لكن ما سيبقى دومًا هو صورة املرأة
العربية املناضلة التي تحمل على كتفيها هموم الوطن.

وشخصية «أم علي» في فيلم «وداعًا
بـ ــونـ ــاربـ ــرت» ( .)1985س ـي ـن ـمــائ ـيــا،
ظ ـه ــرت ف ــي أف ـ ــام أخ ـ ــرى بـ ـ ــارزة من
بينها «ديل السمكة» (تأليف وحيد
حامد وإخ ــراج سمير سيف ـ )2003
أمام عمرو واكد ،و«بيت القاصرات»
(ﺗﺄﻟﻴﻒ أحـمــد عـبــدالــوهــاب ـ ﺇﺧﺮاﺝ
أح ـمــد ف ــؤاد ـ ـ ـ ـ ـ  )1984ف ــي شخصية
مــديــرة دار الـقــاصــرات أم ــام محمود
ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،و«ال ـ ــزم ـ ــار» ( ﺗﺄﻟﻴﻒ
رفيق الصبان ـ ﺇﺧﺮاﺝ عاطف الطيب
ّ
ـ  )1985مع نور الشريف .وأطلت مع
الـنـجــم نفسه فــي فيلم «قـلــب الليل»
(قصة نجيب محفوظ ـ إخراج عاطف
الطيب ـ .)1989
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ــدرامـ ــا ،ظ ـه ــرت في
العديد من األعـمــال من بينها والــدة
ب ـطــل مـسـلـســل «ال ــوسـ ـي ــة» (إخـ ـ ــراج:
إسماعيل عبد الحافظ ـ عام ،)1990
وجسدت شخصية صفية زغلول في
مسلسل «أم كلثوم» عــام  ،1999لكن
درة إنـتــاجـهــا الـتـلـفــزيــونــي بالطبع
كـ ــانـ ــت ش ـخ ـص ـي ــة «أن ـ ـي ـ ـس ـ ــة» ال ـت ــي
قدمتها عـلــى م ــدار أربـعــة أج ــزاء في
مسلسل «ليالي الحلمية» ،واعتبرها
كثيرون نموذجًا لـ ّ
ـأم الحنون التي
ربـ ـ ــت ابـ ـ ــن ش ـق ـي ـق ـت ـهــا «عـ ـل ــي سـلـيــم
الـ ـب ــدري» ول ــم يــرزق ـهــا ال ـل ــه بــأب ـنــاء.
وامل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن م ـح ـس ـنــة ت ــوف ـي ــق لــم
تكن البطلة األول ــى للشخصية ،بل
جسدتها في الجزء األول (عام )1987
ّ
وتردد
الفنانة فردوس عبد الحميد،
وقـتـهــا أن ـهــا اع ـتــرضــت عـلــى تــراجــع
ع ــدد مـشــاهــدهــا ف ــي ال ـج ــزء الـثــانــي،
لـيــذهــب ال ــدور لـتــوفـيــق الـتــي دخلت
م ــن خــال ـهــا ذاك ـ ــرة امل ـشــاهــديــن إلــى
األبد.
ً
وعلى خشبة املـســرح ،قـ ّـدمــت أعماال
عـ ــدة م ــن بـيـنـهــا م ـســرح ـيــة «م ــأس ــاة
جميلة» لعبد الرحمن الشرقاوي ،عام
 1962عن املناضلة الجزائرية جميلة
بوحيرد ،على املسرح القومي ،وبعد

أربع سنوات قامت بأداء دور حبيبة
زيـ ــوس ف ــي مـســرحـيــة «أغــام ـم ـنــون»
ع ـلــى م ـس ــرح ال ـج ـيــب .تـلـقــت تــوفـيــق
تـكــريـمـهــا األول م ــن الــزع ـيــم الــراحــل
جمال عبد الناصر عــام  1968حيث
حصلت على وسام العلوم والفنون،
وك ــان ــت أول ف ـن ــان ــة ش ــاب ــة تـحـصــل
عليه فــي ذل ــك ال ـحــن ،مــع األخ ــذ في
َ
االعتبار أنها ّ
تعرضت لالعتقال قبله
مع العديد من الكاتبات والفنانات.
كانت توفيق من هؤالء الذين جمعوا
بني التعبير عن ّ
محبة الزعيم الراحل
واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــات ــه فــي
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه .وف ــي ع ـهــد الـ ـس ــادات،
ع ـ ــارض ـ ـت ـ ــه ع ـ ـل ـ ـنـ ــا وان ـ ـض ـ ـم ـ ــت إلـ ــى
ّ
مؤسسي «حــزب التجمع اليساري»
ل ــدى ان ـطــاقــه ع ــام  ،1976مــع نخبة
من الفنانني واملخرجني على رأسهم
يوسف شاهني وجميل راتب وسيد
حجاب وعبد العزيز مخيون .وكانت
مــن املناهضني التفاقية الـســام مع
إســرائـيــل .وفــي عهد حسني مبارك،
ّ
رف ـض ــت االن ـض ـم ــام إل ــى وف ــد شــكـلــه
نجله جمال لزيارة لبنان عام 2006
إبــان ع ــدوان تـمــوز ،مفضلة أن تقوم
رسمية.
بذلك ضمن وفود شعبية ال
ّ
ي ــومـ ـه ــا ،أخـ ـ ــذت ع ـل ــى م ـص ــر بــأن ـهــا
ّ
«تخلت عن دورهــا الحقيقي عندما
ّ
وق ـعــت ات ـفــاقــات الـخـيــانــة فــي كامب
ّ
دايفيد» ،فيما اتهمت بعض األنظمة
العربية بـ«التواطؤ مع املذابح التي
تقترفها إســرائـيــل فــي لـبـنــان» .وفي
عـ ـ ــام  ،2013ح ـص ـلــت ع ـل ــى ج ــائ ــزة
الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها،
وك ـ ّـرمـ ـه ــا «مـ ـه ــرج ــان أس ـ ـ ــوان ألف ــام
امل ـ ـ ــرأة» ق ـبــل ث ــاث ــة أشـ ـه ــر .أمـ ــا آخــر
أعمالها ،فهو «أهل اسكندرية» الذي
ّ
ّ
تتغير
تم تصويره عام  2014قبل أن
األوضــاع السياسية في مصر ويتم
ً
عمال ّ
يحرض
التعامل معه باعتباره
ع ـلــى ال ـشــرطــة امل ـصــريــة ُ
وي ـم ـنــع من
العرض حتى اآلن!

بعد أقــل مــن شهر ،يقيم مهرجان «ربيع
بيروت» دورتــه الحادية عشرة في ثالثة
فضاءات مختلفة في العاصمة اللبنانية.
ّ
املؤلف من ثالثة عروض ّ
منوعة،
ُالبرنامج
أع ـ ـلـ ــن ع ـن ــه أم ـ ــس فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
احتضنته «دار النمر للفن والثقافة» في
كـلـيـمـنـصــو ،ت ـحـ ّـدثــت خــالــه شخصيات
ّ
عدة على رأسها اإلعالمية جيزيل خوري،
ّ
مــديــرة «مؤسسة سمير قصير» املنظمة
للمهرجان ،ومديرته املمثلة رنــدا أسمر.
كــالـعــادة ،يحرص القائمون على الحدث
اللبناني على جمع أشكال ّ
فنية مختلفة،
مـ ــن الـ ــرقـ ــص إلـ ـ ــى الـ ـغـ ـن ــاء وامل ــوس ـي ـق ــى
والفنون البصرية واألدائية وغيرها.
خ ــوري الـتــي لـفـتــت إل ــى وج ـ َـود  30فنانًا
وتقنيًا لبنانيًا في الدورة املرتقبةّ ،
تحدثت
ب ــإس ـه ــاب ع ــن ال ـص ـع ــوب ــات امل ــال ـي ــة الـتــي
تواجه املهرجانات كافة في البالد ،داعية
املؤسسات التي اعـتــادت تقديم الرعاية،
من بينها املصارف ورجــال األعـمــال ،إلى
الدعم ولو بالقليل ،في سبيل إبقاء لبنان
«بلد املبدع في الشرق األوس ــط» ،قبل أن
ّ
توجه رسالة إلى املسؤولني« :فشلتم في
السياسة وبـنــاء الــدولــة ،فــا تفشلوا في
الفنون ومع الشباب»!
بـعــدهــا ،أوض ـ ّـح مــديــر عــام وزارة الثقافة
ـأت بهدف ال ـ «نــق»،
علي الصمد أنــه لــم يـ ِ
ّ
وأن الـ ـ ـ ــوزارة ج ــاه ــزة ل ــدع ــم ال ـف ـعــالـ ّـيــات
الفنية والثقافية «معنويًا وغير
اللبنانية
ّ
ذلــك» ،كما تمنى على اإلعــام تخصيص
ً
مـســاحــة أك ـبــر ألنـشـطــة مـمــاثـلــة بـ ــدال من
التركيز على املشاكل ،داعيًا املهرجانات
إلــى تخصيص «حـ ّـصــة كبيرة» للفنانني
املحليني.
بدورهاّ ،
شددت رندا أسمر على مجانية
الدخول ووجود عروض أولى واملشاركة
الدولية ،قبل أن تأسف لغياب أشخاص
لطاملا ّ
سجلوا حضورًا الفتًا في كل سنة
بسبب إقـفــال بعض الصحف اللبنانية،
فيما املؤسسات املرئية «لم تعد ّ
فعالة»،
ّ
لتعود وتستدرك« :بس بدنا نكفي باللي
بقيو».
االفتتاح في التاسع من حزيران (يونيو)
امل ـق ـبــل ف ــي «م ـس ــرح امل ــدي ـن ــة» (ال ـح ـم ــرا)،
م ــع ع ــرض «أنـ ــا وك ـ ّـس ــارة ال ـب ـن ــدق» (س:
 )21:00ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـم ــل ت ــوقـ ـي ــع ع ــازف ــة
البيانو البريطانية ألكساندرا داريسكو.
ع ـلــى م ــدى  50دق ـي ـقــة ،ي ـمــزج الـع ـمــل بني
البيانو والـبــالـيــه واأل ّنـيـمــايـشــن ،ليشعر
الجمهور في النهاية أنه يعيش في رائعة
ت ـشــاي ـكــوف ـس ـكــي «كـ ـ ّـسـ ــارة ال ـب ـن ــدق» لكن
بأسلوب مختلف وعصري.
املحطة الثانية ،ستكون فــي  14حزيران
عـلــى مـســرح ّ
«دوار الـشـمــس» (الـطـيــونــة)
مع العرض املسرحي «الشقف» للتونسية

عرض «أنا ّ
وكسارة البندق»
يمزج بين البيانو والباليه
واألنيمايشن

سيرين قنون واللبناني املقيم فــي كندا
مـجــدي بــو مـطــر .ينطلق العمل مــن فكرة
لـلـمـســرحــي ع ــز ال ــدي ــن ق ـن ـ ّـون الـ ــذي رحــل
الرغم من أنه أشرف على
عام  .2015على ّ
إخــراج ـهــا ،غـيــر أن ــه رح ــل قـبــل أن تبصر
ّ
ال ـ ـنـ ــور .ت ـس ــل ــط امل ـس ــرح ـي ــة الـ ـض ــوء عـلــى
م ـعــانــاة الــاج ـئــن ال ـه ــارب ــن م ــن ق ـســاوة
وب ـش ــاع ــة ب ـلــدان ـهــم ع ـبــر م ـي ــاه امل ـتـ ّ
ـوســط
ً
إلـ ــى أوروب ـ ـ ــا أم ـ ــا ب ــال ـخ ــاص ،وت ـش ــارك
فيها أسماء تونسية وســوريــة ولبنانية
وك ـن ــدي ــة وأخ ـ ـ ــرى م ــن بـ ـن ــن .أم ـ ــا قــائ ـمــة
ّ
األبـ ـط ــال ،فـمــؤلـفــة م ــن :ب ـحــري الــرحــالــي،
وعـبــد املنعم شــويــات ،وري ــم الحمروني،
وأسامة كشكار ،وندى الحمصي ،ومريم
دارا ،وغي أسونوسي ،وصوفيا موسى.
املــوعــد الـثــالــث واألخ ـي ــر مـثـيــر لالهتمام
دون ش ــك« .بـ ـي ــروت حـبـيـبــة الـبـحــر»
م ــن
ّ
(كـ ـم ــا ل ــق ـب ـه ــا س ـم ـي ــر ق ـص ـي ــر فـ ــي ك ـتــابــه
«تاريخ بيروت» الصادر في  )2006عرض
ّ
يتضمن 3D Mapping Projection
مشهدي

ّ
مــع م ــؤث ــرات صــوتـيــة ومــرئ ـيــة وضــوئـيــة
ّ
مختلفة .يتمحور العرض ( 60د) حول فن
العمارة (تاريخًا وحــداثــة) في العاصمة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وعـ ــاق ـ ـتـ ــه بـ ـ ــذاكـ ـ ــرة امل ــدي ـن ــة
ّ
املشهدية
«اإلنسانية الحضارية» .تنتقل
م ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــات ،إل ـ ـ ــى «نـ ـهـ ـض ــة بـ ـي ــروت
ّ
الـعـمــرانـيــة وتـحــولـهــا إل ــى جــزيــرة الـتــرف
الصغيرة ،ومن ّ
ثم إلى مدينة األلم ونهاية
الـبــراءة ،حتى االنطالق من نقطة الصفر
وإعادة إعمارها» ،فيما يبقى السؤال« :أي
مدينة ستكون ّ
وأي دور يبقيها جوهرة
ً
ّ
مستمرًا
الـعــالــم الـعــربــي واملـنـطـقــة وأ ّم ــا
ل ـش ـب ــاب امل ـس ـت ـق ـب ــل؟» .س ـي ـنــفــذ «ب ـي ــروت
حبيبة الـبـحــر» بتقنيات عاملية حديثة،
ّ
تتحول بواسطتها الحمامات الرومانية
إلى فضاء تروى فيه حكاية بصرية أيضًا
بــاسـتـخــدام مــوسـيـقــى وأغ ـن ـ ّيــات تحتفي
بــاألغ ـن ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وت ـت ـغــنــى ب ـ ـ «ســت
الدنيا» .الشق املوسيقي يجمع الكالسيك
بالفانك والجاز والشرقي والراب ،بتوقيع
امل ــوس ـي ـق ــي إيـ ـل ــي ب ـ ـ ــراك ،وامل ـغ ـن ــن ن ــادر
خوري وديــاال صعب وإنغريد نقور ،إلى
جــانــب الــرابــر «فـيـنــوس» .ومــن األغنيات
التي ستتضمنها الحفلة ،نذكر« :يا مينا
الحبايب» ،و«ألو بيروت» ،و«يا ترامواي
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت» ،و«تـ ـ ـ ـ ــوت ت ـ ـ ــوت َع بـ ـ ـي ـ ــروت»،
«اشتقنالك يا بيروت» ،وغيرها.
«مهرجان ربيع بـيــروت» 9 :و 11و 14حزيران
ـ ـ «م ـس ــرح املــدي ـنــة» (ال ـح ـم ــرا) و«م ـس ــرح ّدوار
ال ـش ـمــس» (ال ـط ـي ــون ــة) وال ـح ـم ــام ــات الــرومــان ـيــة
(وسط بيروت) .الدخول مجاني.

مأساة الهجرة واللجوء في عرض «الشقف» للتونسية سيرين
قنون واللبناني مجدي بو مطر

«بيروت حبيبة البحر» عرض عن بدايات فن العمارة في بيروت وعالقتها بالبحر

