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ثقافة وناس

byblosfestival.org

باكورة

John
Legend

عبد الله المحسن

21:30

Standing
105 000 LBP
Golden Circle
180 000 LBP
Seated
90 000 LBP
135 000 LBP
180 000 LBP
225 000 LBP

TUESDAY

The SCRIPT

14 JUL

Irish stadium‑rockers The Script are on top of
the world right now, having sold over 20 million
records, scored 4 multi‑platinum albums and
written some of the most iconic songs of the last
decade: “Breakeven”, “The Man Who Can’t Be
Moved”, “Hall Of Fame”… The trio’s first concert
at Byblos is part of a massive world tour, in
support of their latest album which includes the
huge radio hits “Superheroes” and “No Good in
Goodbye”. Get ready for a dazzling show by one
!of the hottest bands on the planet

منال الشيخ

21:30

Standing
105 000 LBP
Golden Circle
180 000 LBP
Seated
75 000 LBP
105 000 LBP
135 000 LBP
180 000 LBP

WEDNESDAY

MIChaeL
SChenkeR’S
TeMPLe of RoCk

الـ ـس ــوم ــري ــون ـ ـ ـ ـ ت ـب ـكــي وت ـل ـط ــم عـلــى
الـصــدور على من يفقدون .ويبدو أن
هــذا تــاريــخ مشترك امـتــد ليصيب ما
هو خارج بالد ما بني النهرين ،ومنها
م ـنــاطــق ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة وال ـب ـحــريــن.
وهــذا ما يشير إليه الشاعر في سرد
س ـيــرتــهِ ال ـتــي تـتـضـخــم شـيـئــا فشيئًا
حتى يصل مرحلة التعامل مع حقيقة
وجـ ـ ــوده وت ــدوي ــن ع ــذاب ــات ــهِ امل ـب ـكــرة:
«لـ ــوح آشـ ـ ــوري /اآلن /يـشـبــه ظـهــري
ُّ
لوحًا ٌآشوريًا /يؤمله الخط املسماري/
ٌ
ت ـ ــاري ـ ــخ كـ ــامـ ــل ي ـع ـب ــر عـ ــذابـ ــاتـ ــي» .ال
ـره عن
يستطيع الـشــاعــر فصل حــاضـ ِ
مــاضـيــهِ  .صــراخـ ُـه هــو ام ـتــداد لصراخ
األسـ ـ ـ ــاف م ـن ــذ ارت ـط ــام ـه ــم ب ـ ــاألرض

SUNDAY

RodRIgo y
gabRIeLa

26 JUL

20:30

Acoustic rock virtuosos Rodrigo y Gabriela have
been taking the world by storm since 2006.
Blending rock, metal and world music with their
‑own Mexican vibes, these two outstanding gui
tarists deliver a highly energetic performance,
‑combining their own hits (“Tamacun”, “Hanu
man”) with wonderful covers of Led Zeppelin’s
“Stairway to Heaven”, Metallica’s “Orion” or
Radiohead’s “Creep”.

75 000 LBP
105 000 LBP
135 000 LBP

TUESDAY

gRegoRy
PoRTeR

28 JUL

20:30

American singer‑songwriter Gregory Porter,
backed by his quintet, brings his warm baritone
and charismatic presence to Byblos for a
one‑of‑a‑kind jazz and soul night. After just 3
albums, including 2014 Grammy winner Liquid
Spirit, Gregory Porter is already widely regarded
as one of the finest singers of his time. His show
at Byblos promises to be a milestone for all soul
and jazz fans.

75 000 LBP
105 000 LBP
135 000 LBP

THUrSDAY

MIReILLe
MaThIeu

االعتقادات والعادات
الدينية المتوارثة في
بيئته طبعت تجربته

30 JUL

20:30

Iconic French singer Mireille Mathieu will grace
Byblos Festival 41 years after her last concert
‑here. On her jubilee tour, together with her 11 mu
sicians, the “Demoiselle d’Avignon” will no doubt
deliver a night of timeless tunes and nostalgia,
reviving the golden era of chanson française.

75 000 LBP
105 000 LBP
135 000 LBP
180 000 LBP

friDAY

hIba
TawaJI

7 aUg
20:30

Lebanese soprano Hiba Tawaji stole the hearts
of thousands of fans this year and she is not
about to stop: a star is born and shines brightly.
Accompanied by a full orchestra, Hiba will
perform hits ranging from the great Rahbani
repertoire to Sting and Dalida. This most awaited
show is conducted and produced by Oussama
Rahbani and directed by Marwan Rahbani.

60 000 LBP
90 000 LBP
120 000 LBP
150 000 LBP
180 000 LBP

WEDNESDAY
AND THUrSDAY

SaCRé
PRofane

12-13 aUg

20:30

‑Soprano Samar Salamé returns to Byblos Festi
val to present Sacré Profane ‑ a new production
in a unique setting. Accompanied by Alessandro
Karbon and Fabrice Di Falco, she will perform
two of Pergolesi’s timeless masterpieces: the
sacred “Stabat Mater” within the medieval walls
of Saint John Marcus Church in the old city, and
the profane “La Serva Padrona” in the adjacent
gardens.

Venue: Saint John
Marcus Church
in Old City of Byblos
60 000 LBP
75 000 LBP

aLT-J

Mind the gap - 2015

UK alternative rock band Alt‑J has achieved a
cult status with just two albums. Their sharp
songwriting, combining rock, folk and electronic
music has created classic hits for the millennium
generation: “Breezeblocks”, “Tessellate”,
“Matilda”, “Hunger of the Pine”, will no doubt be
‑sung along by thousands of Lebanese fans ea
gerly awaiting their show. A brilliant conclusion
!to the Byblos Festival 2015 edition

Media partner

1213

أو ط ــرده ــم م ــن جـنــة ال ـس ـمــاء .يتلقى
املفاهيم الدينية وأفـكــاره عن الحياة
بـمــا يملي عـلـيــهِ إدراكـ ــه املـبـكــر للعبة
التاريخ والدين .يدور في فلكهما منذ
ـره بحثًا عن
بــدايــة ال ــدي ــوان حـتــى آخ ـ ِ
األسئلة ال األجوبة« :أنــا ال زال ّ
يدوي
فــي قلبي صــوت ارتطامنا بــاألرض/
أسمع بكاء األسالف /ونحيب األرض
مــن سـقــوطـنــا» .ورود كـلـمــة أس ــاف/
ق ـي ــام ــة /املـ ـ ــوت /ال ـج ـن ــة /ال ـط ــوف ــان/
األنبياء /الشجرة /التفاحة ...بكثرة
ُ
وعيه مبكرًا
إنما هو دأب شاعر تفتق
عـلــى أسـئـلــة كـثـيــرة لــن يجيب عليها
أحــد األبــويــن .عالقة الشاعر بعائلته
وتـلــك الحميمية الـتــي يكتب بها عن
أم ــهِ وت ـصــوراتــهِ عــن حياتها تحيلنا
مـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى تـ ـب ــاي ــن ال ـط ـب ـي ـعــة
املجتمعية واملوروث الثقافي ،لتخرج
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص غ ـ ـيـ ــر م ـ ـت ـ ـمـ ــردة ع ـل ـي ـهــا
فحسب ،بل مغادرة لكل أعرافها بكل
ل ـطــف وت ـهــذي ــب .ح ـتــى ف ــي ال ـغ ــزل ،لم
يبتعد املحسن عن فكرة الله وقصص
ـدر
ال ـخ ـل ــق ب ـن ـص ــوص ت ـت ـح ــدى م ـصـ ّ ُ
كنحات يدقق
اإللهام اإللهي« :يجلس
ٍ
ف ــي ك ــل األشـ ـي ــاء م ــن ح ــول ــهِ  /فـيــأخــذ
يراك
فكرة الشمس من جبينك /وحني ِ
وحيدة تبكني /يفكر في خلق املطر».
جـ ــاءت ب ـعــض ال ـن ـصــوص الـعــاطـفـيــة
كــأن ـهــا «ع ـ ـ ـ ــذراء» مـشـبـعــة بــالـعــاطـفــة
والـحــب وال شــيء أكـثــر ،فــي املالحظة
تحاشى الشاعر الخوض في تجارب
وه ـ ـم ـ ـيـ ــة .كـ ـم ــن ي ـ ـقـ ــول ل ـ ــآخ ـ ــر :ه ــذه
ت ـجــرب ـتــي بـمـخـيـلــة شــاس ـعــة وبـ ــدون
أوهام كبيرة.
تبقى «ورطــة» التجارب املغايرة مثل
تجربة املحسن هي توقع «اآلخــر» أن
ُ
عمله املقبل متجاوزًا التوقعات.
يكون

20:30

Standing
75 000 LBP
Golden Circle
120 000 LBP
Seated
75 000 LBP
97 500 LBP
120 000 LBP

© Sakura Henderson

This hard rock supergroup, led by German guitar
hero Michael Schenker with Rainbow singer Doogie
White will set Byblos ablaze! Expect two glorious
hours of classic rock and legendary guitar riffs,
revisiting early Scorpions songs, along with UFO
and Michael Schenker’s Group repertoire.

22 JUL

Transportation services
Beirut-Byblos, roundtrip
Allô Bus:
)12 000 LBP (per pers.
Allô Private Taxi:
)85 000 LBP (4 pers. max.

TUESDAY

© Gabriel Green

أسجد آلدم» .الحياة واملــوت «فعالن»
ـوده .هـكــذا يرى
متعاقبان ملعنى وج ـ ِ
ال ـشــاعــر م ــن خ ــال تـعــاقــب نـصــوصــه
بني رصد والدتــهِ واستشرافهِ للحظة
موتهِ  .في الحالتني كلتيهما ،لم يبتعد
املحسن عن استنباط األجوبة الدينية
عنهما .األسئلة الحياتية التي وعى
عليها لــن تـتــوقــف بـمـجــرد مــوتــه ،بل
سـتـثـمــر أس ـئ ـلــة أخـ ــرى مـتـشـعـبــة عن
مـفـهــوم الفضيلة واإلثـ ــم« :ســأمــوت/
أنــا الــذي ستنمو فــوق قبري /شجرة
تفاح /مليئة باآلثام» .يتوقع الشاعر
أنه سيفرط في حب الحياة وأسبابها،
والتفاحة أحد أسباب حياتنا الحالية.
بغض النظر عن صحة القصة ومقدار
إي ـمــان الـشــاعــر بـهــا ولـكـنـ ُـه بـشـّكــل ما
ّ
يقول إن كانت الحياة «إثمًا» فإنه يدل
على صاحبه حتى في قبره.
إن الـخـلـفـيــة الـثـقــافـيــة لـلـشــاعــر الـتــي
نستشفها بكل ُيسر من خالل تفاصيل
ُ
أهلته بكل سالسة املضي
نصوصه،
بـقـصـيــدتــهِ مــن دون تــوقـفــات عسيرة
قد نالحظها في نصوص شعراء من
الشعر
عمره .عــودًا على بــدء ونظرية ِ
ِ
ف ــي ال ـج ـي ـنــات ،ي ـب ــدو أن االع ـت ـق ــادات
وال ـعــادات الدينية املـتــوارثــة فــي بيئة
ش ــاع ــر م ــا ل ـهــا تــأث ـيــرهــا األك ـب ــر على
شعريتهِ وموهبتهِ الفطرية .الشعر في
ً
جنوب العراق مثال ،ليس كما الشعر
ّ
في شماله .قيل في األثر إن الطفل في
الجنوب يولد وفــي فمهِ قصيدة ،ألن
هذه املنطقة منذ بدء التاريخ تعودت
أن تـغـنــي أحـ ــزان الـبـشــر وت ـنــوح مثل
طــائــر حــزيــن عـلــى الـفـقــد وال ـحــرمــان.
ُ
يــرهــف الـطـفــل سـمـعــه إل ــى ص ــوت أمــهِ
وه ــي ت ـهــدهـ ُ
ـده بــأن ـغــام حــزيـنــة تشجّ
الــذاكــرة املبكرة .قبل أحــزان عاشوراء
ك ــان ــت ه ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة ـ وي ـق ـص ــد بـهــم

13 JUL

Following an unbelievably successful year that
included the million‑plus platinum selling single
“All Of Me”, and a sold‑out worldwide tour,
9‑time Grammy winner John Legend is finally
coming to Lebanon! Accompanied by a full band,
the critically acclaimed singer‑songwriter will
perform all his greatest hits and offer his fans a
!legendary evening of R&B and soul

فضيلة شعرية
لـ «خطأ كوني»
تباغتنا أحيانًا فكرة أو نظرية ،ربما
ُّ
ال أس ــاس لـهــا ،وتـظــل تــلــح علينا إلى
أن نـصـطــدم بـتـجــربــة تــؤيــد نظريتنا
ب ـش ـكــل م ـ ــا .ال ـ ــدي ـ ــوان األول لـلـشــاعــر
السعودي عبد الله املحسن (مواليد
ُ
ـره كـخـطــأ
« )1997يـ ـت ــرج ــل ع ــن ظـ ـه ـ ِ
كــونــي» (دار مسعى ـ ـ  )2014يحيلنا
ول ـ ــو ب ـش ـكــل ج ــزئ ــي ع ـل ــى ن ـظ ــري ــة أن
الـ ِـشـعــر فــي الـجـيـنــات .الــديــوان عبارة
عن سيرة ذاتية ،لكنها ليست السيرة
ال ـت ــي ي ـب ــدأ ب ـهــا الّ ـش ـع ــراء مـسـيــرتـهــم
الـشـعــريــة ع ــادة .إن ــه ال ــرائ ــي وال ــراوي
الــواقــف خـلــف بـعــد زمـنــي بـيـنـ ُـه وبــن
حياتهِ وال يملك من ُ
السلطان عليها
ســوى تدوينها عبر نصوص جــاءت
مـ ـت ــراشـ ـق ــة بـ ـق ــوتـ ـه ــا ت ـ ـ ـ ـ ــارة ،وط ـ ـ ــورًا
بخفتها الـضــاربــة فــي الـعـمــق .ابـتــداء
م ــن مــدخــل ال ــدي ــوان واإله ـ ـ ــداء ،ي ــدرك
الـ ـق ــارئ أنـ ــه س ـي ـقــرأ دي ــوان ــا مختلفًا
ومـ ـثـ ـيـ ـرًا .ع ــوال ــم امل ـح ـس ــن غ ــارق ــة فــي
تفاصيلها املنبثقة مــن ذهنية شاب
ولـ َـد ونشأ في مجتمع واضــح املعالم
وغ ــاي ــة ف ــي ال ـت ـع ـق ـيــد .ي ـج ــد ال ـشــاعــر
ُ
نفسه أمــام محاكمة نفسهِ فــي تقييم
وإع ــادة صـيــاغــة املـفــاهـيــم املجتمعية
التي نشأ عليها والقصص املتوارثة
ُ
يحاسب
عن الخلق والخالق .وبينما
ُ
نفسه ،يضعنا أمــام محاكمة أنفسنا
ومراجعتها من خالل لوحات شعرية
تشبه كثيرًا ،رسومات ميكيالنجيلو،
لـكـنـهــا م ــرس ــوم ــة ع ـلــى س ـقــف الـعــالــم
الــذي مــا أن نرفع رأسـنــا عــن نــص من
ن ـص ــوص ــهِ ح ـت ــى ي ـتــرك ـنــا ف ــي دوامـ ــة
من
اسئلته
الوجودية« :أنظر لألعلى ٌ
ُ
هــذا الـجـ ّـب /وأظ ــن أن السماء عطشة
وستغترفني اآلن في دلـ ٍـو من املــوت/
ٌ
ّ
اس ـمــي ال أع ــرف ـ ُـه /وأت ــذك ـ ُـر أن ــي طـفــل
ُ
ُ
أختلس النظر للشيطان /وأنــا
كنت

MONDAY

18 aUg
20:30

Standing
90 000 LBP
Golden Circle
135 000 LBP
Seated
75 000 LBP
112 500 LBP
135 000 LBP

With the support of

Produced by

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at
Downtown Beirut, ABC Ashrafieh, ABC Dbayeh, Beirut Souks,
Crowne Plaza Hamra, City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Hussam
Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop Saida and Byblos Venue
www.ticketingboxoffice.com
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