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حفلة

كونسيرت شعري
«حب في غيمة»
ّ

َ
و.Dièse
سيندا
دياب،
مايا
مغنيات:
ثالث
مع
لبنان»
«كازينو
في
ني
حفلت
يحيي زياد الرحباني
ّ
يعرف اللبنانيون الفنانة املغربية الفرنسية التي شاركت في برنامج «ذو فويس» ،قبل أن تحل على «مهرجانات
ِّ
متعدد املالمح
جونيه» في الصيف املاضي .صوت جميل وحضور قوي ووجه

دييز في ضيافة زياد الرحباني
بشير صفير
ف��ي نهاية األس�ب��وع املقبل ،يحيي
َ
ال �ف �ن��ان زي� ��اد ال��رح �ب��ان��ي ح�ف�ل��ت�ين
ف��ي «ك��ازي�ن��و ل�ب�ن��ان» ،وه ��ذه أول��ى
إط�ل�االت ��ه «ال �ك �ب �ي��رة» ه ��ذه ال�س�ن��ة.
ب �ح �س��ب ال �ب��وس �ت��ر ،ت� �ش ��ارك ث�لاث
م �غ �ن �ي��ات أس��اس �ي��ات ف ��ي ال �ح��دث:
مايا دياب ،سيندا و .Dièseاألولى
غنية عن التعريف .بعد استقاللها
ع��ن ف��رق�ت�ه��ا األس��اس �ي��ة (،)Cats 4
ع��رف��ت ش �ه��رة واس �ع��ة ف��ي ل�ب�ن��ان.
أم� ��ا ع �م �ل �ه��ا م ��ع زي � ��اد ال��رح �ب��ان��ي
(حفالت «منيحة» ـــ  )2009والكالم
ع� ��ن ال �ت �ح �ض �ي��ر ألل � �ب� ��وم م �س� َّ�ج��ل،
فسمح السمها (من دون أغانيها)
في اخ�ت��راق شريحة من الجمهور
ال �ل �ب �ن��ان��ي وال� �ع ��رب ��ي غ �ي��ر امل �ه �ت��م
ب��امل��وج��ة ال �ت �ج��اري��ة .ف��ي م��ا خ� ّ�ص
س �ي �ن��دا ،ه ��ي األم �ي��رك �ي��ة ال �س �م��راء
سيندا رام �س��ور ال�ت��ي ش��ارك��ت في
أك �ث��ر م��ن م�ن��اس�ب��ة م��ع زي ��اد خ�لال
األش � � ُ�ه � ��ر األخ � � �ي � ��رة .ل� �ك ��ن م� ��ن ه��ي
Dièse؟ َم � ��ن ه ��ي ت �ل��ك ال �ف��رن �س �ي��ة
ال�ح�س�ن��اء ال�ت��ي ت �ش��ارك ف��ي موعد
موسيقي مع زي��اد الرحباني؟ من
ه��ي ت�ل��ك ال�ش��اب��ة الحليقة ال ��رأس،
امل �ث �ي ��رة ف� ��وق ال � �ح� ��دود امل �ت �ع��ارف
ع �ل �ي �ه��ا ه� �ن ��ا؟ س �ن �ج �ي��ب ع ��ن ه��ذه
األس �ئ �ل��ة وغ �ي ��ره ��ا ،اس �ت �ن ��ادًا إل��ى
سيرة ومسيرة املغنية الفرنسية
كما إلى مقابلة مختصرة أجرتها
معها «األخبار» باملراسلة ،على أن
َ
ن�ع��ود إل��ى تفاصيل حفلتي زي��اد
في الكازينو األسبوع املقبل.
في الواقع ليست دييز غريبة كليًا
ع��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .م��ن ت��اب��ع امل��وس��م
ال �ث��ان��ي م��ن  The Voiceبنسخته
ال �ف� َ�رن �س �ي��ة ي �ع��رف �ه��ا ج � �ي � �دًا .وم��ن
ح� ��ض� ��ر ح �ف �ل ��ة ن � �ج� ��وم ال �ب ��رن ��ام ��ج
ال� �ف ��رن� �س ��ي ض� �م ��ن «م� �ه ��رج ��ان ��ات
ج��ون �ي��ه» ال �ص �ي��ف امل ��اض ��ي س�م��ع
أداء ه ��ا ال�ح��ي وش��اه��ده��ا ه�ن��ا ،في
ّ
لبنان .لكن وجود اسم لبناني في
َّ
امل�ج�م��وع��ة (أن �ط��ون��ي ت��وم��ا) ح��ول
األن �ظ��ار ،إل��ى ح� ّ�د م��ا ،ع��ن األس�م��اء
الباقية.
هي من أص��ول مغربية /فرنسية.
م� ��ول� ��ودة ف ��ي ف��رن �س��ا ع � ��ام .1988
اس� �م� �ه ��ا األص� � �ل � ��ي س� � � ��اره ب �ش �ي��ر،
ل �ك �ن �ه��ا ات� � �خ � ��ذت ل �ن �ف �س �ه��ا اس �م��ًا
ف�ن�ي��ًا وم��وس�ي�ق�ي��ًا أي �ض��ًا .ان�ط�ل�ق��ت
ش� �ه ��رت� �ه ��ا م� �ن ��ذ ظ � �ه� ��وره� ��ا األول
ف� ��ي «ذو ف� ��وي� ��س» ،ع �ل �م��ًا أن ل�ه��ا
ت� �ج ��رب ��ة ف� �ن� �ي ��ة م� �ن ��ذ م ��راه �ق �ت �ه ��ا.
دي �ي��ز ص��وت �ه��ا ج �م �ي��ل .ح�ض��وره��ا

الفنانة املغربية الفرنسية دييز
ق � ��وي ...ب��ل أك �ث��ر .وج �ه �ه��ا م�ت�ع� ِّ�دد
امل�ل�ام ��ح :ف �ي��ه األف��ري �ق��ي وال �ع��رب��ي
واألوروب � � � � ��ي وق� �ل� �ي � ٌ�ل م� ��ن ال �ت � ُّ
�أم ��ل
ي �ظ� ِ�ه��ر خ �ط��وط��ًا آس �ي ��وي ��ة! ال�س�ن��ة
املاضية اشتركت في برنامج ّ«ذو
فويس »2بنسخته الفرنسية .غنت
خالل مرورها أمام لجنة التحكيم

بالفرنسية واإلنكليزية ،فاختارت
ع �ن��اوي��ن م �ع��روف��ة م��ن ال��ري�ب��رت��وار
الفرنسي ،وك��ذل��ك ال�ب��وب املعاصر
(أزن��اف��ور ،بولناريف ،أدي��ل ،ليدي
غاغا وغيرهم).
ت�ع��ود دي�ي��ز إل��ى ل�ب�ن��ان ،ه��ذه امل��رة
بضيافة زي��اد الرحباني وبدعوة

م� ��ن امل �ن �ت ��ج أم �ي��ن أب � ��ي ي� ��اغ� ��ي .إن
كانت تتمتع بحساسية موسيقية
ع��ال �ي��ة ،س�ت�ك�ت�ش��ف أن ث �م��ة م ��ن ال
ي � � ��زال ي �ت �ق��ن ص� �ن ��اع ��ة امل��وس �ي �ق��ى
واألغ�ن�ي��ة الشعبية امل�ح�ت��رم��ة ،في
زم � ��ن ال� �ق� �ح ��ط (ه � �ن� ��ا ،ف� ��ي ف��رن �س��ا
وال� �ع ��ال ��م) .م ��ع األس � ��ف ،األص� ��وات
الجميلة كثيرة لكن العنصر املهم
ب � ��ات ال �ش �ك ��ل ول� �ي ��س امل��وس �ي �ق��ى.
ووص � �ل� ��ت ال ��وق ��اح ��ة إل � ��ى ت�غ�ل�ي��ب
الشكل حتى على الصوت.
دييز ال تعرف زياد .تقول« :أصدقاء
ّ
ع � � ��دي � � ��دون ك� ��ل � �م� ��ون� ��ي ع� � �ن � ��ه ،ل �ك��ن
ّ
سيكون لي ش��رف لقائه والتعرف
إل �ي��ه ق��ري �ب��ًا» .ول ��دى إش��ارت �ن��ا إل��ى
ال�ت�ش��اب��ه ف��ي ال ��رؤي��ة إل ��ى األغ�ن�ي��ة
ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة وال� � �ح� � �ي � ��اة ب �ي��ن زي � ��اد
والراحل سيرج غينسبور (كونها
تعرف األخير بالتأكيد)ِّ ،
تعبر عن
«رغ �ب��ة إض��اف �ي��ة ف��ي ال �ل �ق��اء ب��زي��اد
ّ
وم�ش��ارك�ت��ه امل �س��رح ،خصوصًا أن
س�ي��رج ه��و م��رج��ع موسيقي ليس
ف��ي ف��رن �س��ا ف �ح �س��ب ،ب��ل أب �ع��د من
ذلك .أنا أعشق عفويته ونصوصه
امل�ل�ت��زم��ة .زي ��اد أي �ض��ًا ف �ن��ان كبير،
ف �ق��د أج ��ري ��ت ب �ع��ض ال �ب �ح��ث ع�ن��ه
وأحببت عامله املوسيقي الجازي/
ال �ش �ع �ب��ي» .ك �ل �م��ات ج�م�ي�ل��ة تلتها
أخ� ��رى م �ح� ِّ�ي��رة .ع �ن��د س��ؤال �ن��ا عن
ُمثلها العليا في األغنية الفرنسية
وامل� ��وس � �ي � �ق� ��ى ع � �م� ��وم� ��ًا ،أج � ��اب � ��ت:
«أزن��اف��ور ،ب��ري��ل ،ميشال برجيه...
ث � ��م ف� ��رن � �س� ��وا ف � �ل� ��دم� ��ان ودان� � �ي � ��ال
باالفوان!» .أما عامليًا ،فتبدو أقرب
إل��ى امل��وج��ات ال �ض��ارب��ة م��ن أزم�ن��ة
وأنماط ومستويات فنية مختلفة:
أري� �ث ��ا ف��رن �ك �ل�ي�ن ،Queen ،م��اي�ك��ل
ج��اك �س��ون ...،.Boney M ،وت�ح��ب
أص� � � ��وات :س �ي �ل�ي�ن دي � � ��ون ،وي �ت �ن��ي
هيوسنت ،كريستينا آغيليرا ومن
ن� �ج ��وم ف��رن �س��ا ال �ح��ال �ي�ي�ن ت�ع�ش��ق
صوت أمل بنت .ماذا عن املستقبل؟
ت �ق��ول« :أع �م��ل ع�ل��ى أل�ب��وم��ي األول
وأتعاون مع منتجني كبار لتقديم
نتيجة ع�ل��ى م�س�ت��وى تطلعاتي».
وهل من مشاريع مع زياد؟ تجيب:
ً
«ه��ذا ش��رف ل��ي .لكن لنلتقي أوال.
أن� ��ا أؤم � ��ن أن ال �ت �ف��اع��ل ال �ح ��ي م��ع
اآلخ��ر ِّ
يحدد العالقة به الحقًا .في
كل األحوال ،إنها فكرة جيدة جدًا».
م� ��اذا س�ت�غ�ن��ي دي �ي��ز م��ع زي� ��اد في
الكازينو؟ للحديث صلة.
 21:00م �س��اء  5و 6ن�ي�س��ان (أب��ري��ل)
ـ� �ـ� �ـ «ك� ��ازي � �ن� ��و ل � �ب � �ن ��ان» ـ � �ـ ل�ل�اس� �ت� �ع�ل�ام:
01/999666

عكا ــ رشا حلوة
ّ
صمت طويل قبل أن ُيسمع صوت املمثل .صوت
«ه ��و» يتلو مطلع ق�ص�ي��دة «ال��رس��ول��ة بشعرها
ال�ط��وي��ل حتى الينابيع» ألن�س��ي ال �ح��اج ،ينضم
إليه الكورس بمطلع قصيدة «وجه بليل مزمن»
لجمانة ّ
حداد إلى أن تصل املغنية ،حاملة شخصية ُ«هي»
ّ
َ
ُ
الغيوم السكرىَ /ونسرقه من
لتغني« :تعال /نضحك على
ِ
ّ
َ
ُّ
َ
َ
ّ
ْ
ّ
ونضيع األفق بالدوار/
ش/
خروم
ِ
ها /لنزين الهواء بالطي ِ
ُ
ّ
ّ
فناء عيني».
تقصد هاويتي وتفنى في
ثم
ِ
ّ
ع�ل��ى م ��دار ال �ع��رض ،ال ي�ت�ح��رك أح ��د ع�ل��ى امل �س��رح ،ك ��ل في
مكانه الثابت وسط الغيوم .املوسيقي فرج سليمان وسط
ال �خ �ش �ب��ة ،ع �ل��ى ي� �س ��اره يقف
املمثل عامر حليحل ،واملغنية
ت��ري��ز س�ل�ي�م��ان ،وع�ل��ى يمينه
ال �ك ��ورس امل �ك � ّ�ون م��ن ميسان
ح� � �م � ��دان وإب � � � ��اء م� � �ن � ��ذر .ل �ك��ن
ه ��ذا ال �ث �ب��ات ل ��م ي�ف�س��د ح��ال��ة
ال�ح��رك��ة املتخيلة ال�ت��ي ت��دور
ع �ل��ى ال �خ �ش �ب��ة ،امل �ب �ن �ي��ة على
التقاء قصائد أن�س��ي ال�ح��اج،
م�ح�م��ود دروي� ��ش ،ط��ه محمد
ع� �ل ��ي ،ج �م ��ان ��ة ح� � � � ّ�داد ون � ��زار
ق�ب��ان��ي م��ع امل��وس�ي�ق��ى .يخلق
ال �ل �ق ��اء م �ش��اه��د ب �ص��ري��ة م��ن
األص � � � ��وات واألداء وال �غ �ن ��اء
ال � �ت � ��ي رس � �م � �ه ��ا ط � ��اق � ��م ع �م��ل
ال �ك��ون�س�ي��رت ال �ش �ع��ري «ح� ّ�ب
في غيمة» .يجمع العمل الذي
نصوص
ي �ق��دم ال �ي��وم (س )20:30 :في
�ا
«م� �س ��رح امل � �ي� ��دان» ف ��ي ح�ي�ف�
لشعراء عرب
ع � ��ددًا م ��ن ال �ق �ص��ائ��د ل �ش �ع��راء
معاصرين مع
ع��رب معاصرين من فلسطني
فرج سليمان
وس� � ��وري� � ��ا ول � �ب � �ن� ��ان .ع �م �ل �ي��ة
ال �ب �ح��ث واخ� �ت� �ي ��ار ال �ق �ص��ائ��د
وعامر حليحل
ارت �ك��زت ع�ل��ى ع�ن�ص��ر القصة
وتريز سليمان
ف� � ��ي ال � �ق � �ص � �ي� ��دة ،وت � �ح� ��دي � �دًا
تجميع نصوص تلتقي عند
«ال � �ح � ّ�ب وال ��رح� �ي ��ل» .ي�ح�ض��ر
ّ
«الحب» بقوة في الكونسيرت
الشعري .أما «الرحيل» فيمرّ
ب �ي��ن  3م � �ح � �ط� ��ات :ال ��رح � �ي ��ل،
ال��رح �ي��ل امل �ح� ّ�م��ل ب ��األم ��ل ،وال��رح �ي��ل امل �ط �ل��ق ك �م��ا ن� ��راه في
«بلقيس» لنزار ًقباني .من هنا خرجت «غيمة» الكونسيرت
َ
معنيني :األول هو عدم الثبات والرحيل،
الشعري ،مخبئة
ّ
واملعنى الثاني هو الرحلة الطفولية املتخيلة حني يسافر
القارئ عبر غيمة إلى مكان ما.
يقول عامر حليحل (ال�ص��ورة) ل�ـ«األخ�ب��ار»« :العمل إع��ادة
اعتبار للقاء املوسيقى والنص .الشعر في املركز يتحاور
مع املوسيقى ،ويعيد إيجاد لحنية النص ونصية اللحن».
ل�ك��ن َم ��ن ي �ج��رؤ ع�ل��ى ت�ق��دي��م م ��ادة ي �ك��ون ال �ح� ّ�ب ع��ام��وده��ا
ّ
األساسي في ظل الخراب الذي نعيشه؟ هذا هو الكونسيرت
ّ
الشعري .مساحة جريئة إلعادة االعتبار للحب وللقصائد
ول�ل�غ��ة ول�ل�م��دن امل�ح�ط�م��ة ،ه��و إن �ع��اش ل�خ�ي��ال م�س��اف��ر بني
دمشق وغزة وبيروت ،حني أصبحت الرحلة مستحيلة بعد
ّ
إغالق كل الطرق .قراءة للحياة من خالل األنثى والحبيبة
ّ
وإع ��ادة اع�ت�ب��ار لشكل امل�س��رح األولُ ،وت��ذك�ي��ر ب��أن «ال�ي��وم
ّ
فالحب ما زال ُيقتل كما قتلت «بلقيس» على
يشبه األمس»،
قاس «مختص بذبح الياسمني».
عربي
وزمن
يد واقع بشع
ٍ
«حب في غيمة» 20:30 :مساء اليوم ـــ «مسرح امليدان» (حيفا)

فالش
■ ف � ��ازت رواي� � ��ة «م �ق �ه��ى س �ي �ل �ي �ن��ي» ل�ل�م�ص��ري��ة
أس �م��اء ال�ش�ي��خ ( 26س �ن��ة) ب �ج��ائ��زة «م�ح�ت��رف
نجوى بركات للرواية» في دورت��ه الثانية التي
استضافتها وم� ّ�ول�ت�ه��ا وزارة ال�ث�ق��اف��ة البحرينية
وش��ارك فيها  7كتاب .وأوضحت الروائية نجوى
ب��رك��ات ّأن ال�ج��ائ��زة ف��ي األص��ل ه��ي نشر ال��رواي��ة
الفائزة ،لكن لجنة التحكيم (عباس بيضون قاسم
حداد ومديرة «دار اآلداب» رنا إدريس) ارتأت نشر
ال��رواي��ات السبع نظرًا لحرفيتها وه��ي :إضافة إلى
«مقهى سيليني»« ،جارية» للبحرينية منيرة سوار،
و«م ��داد ال ��روح» ملواطنها أي�م��ن جعفر ،و«ال��زي��ارة»
للبحرينية رنوة العمصي ،و«بردقانة» للفلسطيني
أي ��اد ال�ب��رغ��وت��ي ،و«ف �ن��دق ب� ��ارون» ل�ل�س��وري عبدو
خليل ،و«التي ّ
تعد الساللم» ُ
للعمانية هدى حمد.
■ عند السابعة وال�ن�ص��ف م��ن م�س��اء ال �ي��وم ،تقيم
ج�م�ع�ي��ة «أش �ك��ال أل � ��وان» ع��رض��ًا أدائ �ي��ًا الالري ��ا

لوبو وجو نعمه في «حفريات صيفي ب»٤٥٠
(م�ق��اب��ل بيت ال�ك�ت��ائ��ب) .يحمل ال�ع��رض عنوان
إسمنتية» ّ
ّ
ّ
يؤديه فريق من ّ
العمال في
«عينات
ّ
موقع حفر وبناء في وسط بيروت .جرى تصور
ال�ع��رض كمداخلة ف��ي التركيبة الصوتية للمدينة،
عبر إضافة إيقاع جديد على اإليقاع القائم .يختبر
الجمهور العرض من ف��وق ،من على أعتاب املوقع.
ي�ه��دف ال �ع��رض إل��ى «خ �ط��ف» ال��وظ��ائ�ف�ي��ة اليومية
ٍّ
ألص��وات البناء وأدوات��ه ،وتحويلها من تلق سلبي
ّ
إل ��ى اس �ت �ي�ل�اء إي �ج��اب��ي ،وإدخ� � ��ال زم �ن� ّ�ي��ة خ��اص��ة
مختلفة عن ثنائيات النهار /الليل ،العمل /الراحة،
ُ ّ
ال �ض �ج �ي��ج /ال �ص �م��ت .ن ��ف ��ذ ه� ��ذا ال �ع �م��ل ب��دع��م من
مؤسسة «هينرش ُبل» ،و«أشكال ألوان».
ّ
■ ق�ب��ل أي ��ام ،ح��ل��ت م�ن�ي��رة ال�ص�ل��ح ع�ل��ى معرض
«آرت دب ��ي» ح�ي��ث ق� ّ�دم��ت ت�ج�ه�ي�زًا ع��ن القباقيب
الدمشقية ،وع��رض��ت ف��ي «صفير زم�ل��ر» ص��ورًا

م �ط� ّ�رزة وم��أخ��وذة م��ن فيلمها ال�س��اب�� ق �vrijouil
 .iersكذلك ّلبت دعوة «مشاريع آرت دبي» حيث
ق� ّ�دم��ت م��داخ�ل��ة ف�ن� ّ�ي��ة .ه��ذه امل��دا ٌخ�ل��ة ستكون ج��زءًا
م��ن معرضها املنفرد «عسيرة ه��ي اللغة األم»
ال��ذي ُيفتتح بحضور الفنانة ف��ي «صفير زملر»
(الكرنتينا ،بيروت) في  3نيسان (أبريل) حتى
 19تموز (يوليو) املقبل .لالستعالم01/566550 :
■ م��ا وراء االخ�ت�لاف��ات العقائدية
ب�ين اإلس�ل�ام وامل�س�ي�ح�ي��ة ،وال�ق��رن
ال� ��ذي ي�ف�ص�ل�ه�م��ا ،ي�ك�ش��ف ال�ت�ق��اء
ابن عربي ( 1165ـ  )1240ودانتي
( 1265ـ  )1320ع ��ن وح ��دوي ��ة
ال �ف �ض��اء امل �ت��وس �ط��ي ،إذ يلتقيان
م��ن خ�ل��ف ض�ف�ت��ي امل�ت��وس��ط عبر
كلماتهما .تحت عنوان «حيث يلتقي ابن عربي
ّ
ودان�ت��ي»ّ ،
يقدم الشاعر واملفكر التونسي املقيم

في باريس عبد الوهاب ّ
املؤدب (الصورة) ندوة
ت �ق��ارب «ال�ش�ي��خ األك �ب��ر» وال�ش��اع��ر اإلي�ط��ال��ي من
خ�لال م��واج�ه��ة يجريها ب�ين عمليهما «ترجمان
األشواق» ،و«الحياة الجديدة» .يقام اللقاء عند
الخامسة م��ن مساء  2نيسان (أب��ري��ل) ف��ي مبنى
«وي �س��ت ه ��ول» ف��ي «ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة في
بيروت» بمبادرة من «برنامج أنيس مقدسي
لآلداب».
■ مشاركة كثيفة شهدتها التظاهرة التي أقامتها
بعد
«ج��ام�ع��ة الحكمة» أخ�ي�رًا ف��ي ال��ذك��رى ال� �ـّ 11
املئة لوالدة كرم ملحم كرم .خالل التظاهرة ،سلم
النقيب عصام كرم االبن البكر للراحل ،مكتبة كرم
ملحم ك��رم ( 4500كتاب) للجامعة ووضعها في
إح��دى قاعاتها الفسيحة التي حملت اس��م «أمير
القصة العربية» .كما تخللتها إزاحة الستار عن
قاعة كرم ملحم كرم.

