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مؤتمر

«أبو حسن» يفتتح «بيت الدين» ....وزورو يجتاح القلعة
أمس ،أعلنت اللجنة
املنظمة برنامج الدورة
الخامسة والعشرين التي
تنطلق في  ّ 25حزيران
(يونيو) ،وتتنوع بني املسرح
االستعراضي والجاز والرقص
واملوسيقى الشرقية
ليال حداد ،بشير صفير
كما جرت العادة ،كانت لجنة «مهرجانات
ب �ي��ت ال� ��دي� ��ن» ّأول امل �ب �ش��ري��ن بموسم
ف �ن��ي ح ��اف ��ل .أم � ��س ،ازدح� �م ��ت «القاعة
الزجاجية» في وزارة السياحة (الحمرا
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب� �ي ��روت) ب��ال �ص �ح��اف �ي�ين والفنانني
الذين حضروا املؤتمر الخاص بإعالن
ب��رن��ام��ج امل �ه� ّ�رج��ان ب��دورت��ه ال � �ـ .25وفي
ي��وب�ي�ل��ه ال �ف��ض��ي ،ج ��اء ال �ب��رن��ام��ج أكثر
ت�ن� ّ�وع��ًا م��ن ال � ��دورات امل��اض �ي��ة .وكشفت

رئ�ي�س��ة لجنة امل �ه��رج��ان ن ��ورا جنبالط
عن اتفاق توأمة مع «مهرجان األردن»،
«سيتيح تبادل الخبرات ،وخفض أجور
الفنانني األجانب الذين سنستقدمهم»
(راجع املقال أدناه) .على منصة «القاعة
ال ��زج ��اج� �ي ��ة» ج �ل �س��ت ن� � ��ورا جنبالط،
وإل � ��ى ج��ان �ب �ه��ا وزي � ��ر ال �س �ي��اح��ة فادي
عبود ال��ذي وعدنا «بصيف سياحي»،
وامل��دي��رة العامة ل�ل��وزارة َن��دى سردوك،
َ
الراعيني
وم � �م � �ث �ل�ان ع � ��ن امل � �ص� ��رف�ي��ن
للمهرجان محمد علي بيهم وجمانة
حاتم .وحضر أيضًا وليد غلمية وهبة
ّ
القواس اللذان يفتتحان املهرجان في 25
حزيران (يونيو) بمشاركة «األوركسترا
الفلهارمونية اللبنانية».
ّ
يضم  12محطة،
برنامج املهرجان الذي
ّ
وي�م�ت��د ح�ت��ى  6آب (أغ �س �ط��س) ،يرتكز
ف ��ي ج � ��زء م �ن��ه ع �ل��ى «ص � ��رع � ��ات» فنية
العقدين األخيرين
اجتاحت العالم في
ً
وأفل نجمها اليوم مقارنة بانطالقتها
م�ث��ل  Pink Martiniودي��ان��ا ك ��رال و«إل
دي �ف��و» .إذًا ،يفتتح ول�ي��د غلمية وهبة
ال �ق� ّ�واس ّ امل�ه��رج��ان ( .)6 /25وق��د أعلن
غلمية أن األم�س�ي��ة ستكون مميزة مع

رئيسة لجنة املهرجان نورا جنبالط خالل املؤتمر الصحافي أمس (هيثم املوسوي)
عدد من املقطوعات الكالسيكية ،بينها
اف �ت �ت��اح �ي��ة «أب� � ّ��و ح� �س ��ن» للنمساوي
فيبير ،علمًا ب��أن االفتتاحية هي أوبرا
بلوحة واحدة مستوحاة من «ألف ليلة
وليلة» وت��دور أحداثها في بغداد زمن
ه��ارون ال��رش�ي��د .ك� َ�ذل��ك ،كشفت القواس
ع��ن إع��داده��ا ل�ع�م��ل�ين ،األول موسيقي
يحمل عنوان «بيت الدين» ،أما الثاني
فغنائي من كلمات ...كمال جنبالط.
امل��وع��د ال �ث��ان��ي س�ي�ك��ون م��ع فيكتوريا

توأمة مع «مهرجان
األردن» ...وعودة زياد
الرحباني

ش��اب �ل��ن (اب �ن��ة ش��ارل ��ي ش��اب �ل��ن) وجان
ب��ات�ي�س��ت ت �ي� ّ�ري م��ع cirque invisible
(26ـــــ  ،)6 /29يليه حفلة لفرقة «بينك
مارتيني» ( )7/3األميركية مع املغنية
شاينا فروبز وع��ازف البيانو توماس
الودردي .أم� ��ا ف ��ي  8ت �م ��وز (يوليو)،
فاملوعد مع موسيقى البوب األوبرالية
م� ��ع ف ��رق ��ة «إل دي � �ف� ��و» .وف � ��ي ل �ي �ل��ة 10
ت�م��وز ،ي��واص��ل امل�ه��رج��ان التقليد الذي
بالطرب،
ب��دأه قبل عامني في االحتفاء
ً
ف �ي� ّ
�وج��ه امل �غ��رب��ي ع �ب��ده ش��ري��ف تحية
إل��ى عبد الحليم حافظ ،فيما يستعيد
املغني األملاني ماكس راب��ه أب��رز أغاني
ال�ع�ش��ري�ن�ي��ات وال�ث�لاث�ي�ن�ي��ات بمرافقة
«أوركسترا باالست».
ّ
ول � �ع ��ل م� �ف ��اج ��أة امل� �ه ��رج ��ان ه ��ي حفلة
زي � � ��اد ال ��رح� �ب ��ان ��ي ( )7 /17بعنوان
 .DAKTه �ك��ذا ،ي�ع��ود ال�ف�ن��ان اللبناني
إل��ى «مهرجانات بيت الدين» بعد آخر
ّ
األم�س�ي��ات ال�ت��ي ق��دم�ه��ا م��ع ف�ي��روز عام
 .2003واملوعد املوسيقي الثامن هو مع
ال��رق��ص املسرحي ،وتحديدًا م��ع عرض
«ب��ال �ي��ه ب��ري�ل�ي��وت�ش��اي» ( 21ـ�ـ�ـ�ـ�ـ )7 /22
ّ
ملصممة الرقص أنجلني بريليوتشاي.
ّ
ويقدم العرض قصة بياض الثلج التي
سيؤديها  26راقصًا بمرافقة موسيقية
من ريبرتوار غوستاف مالر.
وت �ب �ق��ى أرب � ��ع ح� �ف�ل�ات ،ه ��ي مسرحية
«زورو» ( 27ـــــ  )7 /30االستعراضية
التي يؤديها سبعون فنانًا ،على وقع
موسيقى فرقة «جيبسي كينغز» .وفي
آخر أيام تموز (يوليو)ّ ،
يوجه املهرجان
تحية لشوبان ف��ي ال��ذك��رة املئتني على
والدت� � � ��ه ،م ��ع ب ��ارت �ل��وم �ي ��اي ّكومينيك
ترافقه «ف��رق��ة ك��راك��وف» .ول�ع��ل شوبان
ّ
بتحية تكون على مستوى
كان األجدى
املناسبة لناحية عازفي البيانو الجدد
املتخصصني بشوبان ،أمثال البولوني
راف � � � � ��ال ُب� �ل� �ي� �ش ��ات ��ش ،واألرجنتيني
نيلسون غرنر .وتليها في الثاني من آب
(أغسطس) حفلة لديانا ك��رال الحائزة
«ج � ��ائ � ��زة غ � ��رام � ��ي» ع � ��ن «أف � �ض � ��ل أداء
ج��از» ع��ام  1999و«أف �ض��ل أل�ب��وم جاز»
ع ��ام  .2002أ ّم ��ا آخ ��ر ح �ف�لات املهرجان
ّ
فيقدمها املغني اإليراني الشهير محمد
رضا شجريان .يذكر أن بيع البطاقات
يبدأ في العاشر من أيار (مايو) املقبل.

◄ ن �ف��ى غ � ّ�س ��ان ب ��ن ج � ��دو أمس،
صحة ما ّ
ّ
تردد عن استعداد «الجزيرة»
إل ّط�لاق قناة ناطقة باللغة الفرنسية.
وأك��د مدير مكتب الفضائية القطرية
ف��ي ب�ي��روت ف��ي ات�ص��ال م��ع «األخبار»
ّ
أن «ب �ع��ض ال�ص �ح��اف�ي�ين الفرنسيني
وال � ��زم �ل��اء ع� � ّ�ب� ��روا ع ��ن رغ �ب �ت �ه��م في
االنضمام إلى مشروع مماثل ،لكن ال
أس��اس لهذه املعلومات» .وك��ان��ت قناة
«الجزيرة « القطرية قد أطلقت قناتها
الناطقة باإلنكليزية في تشرين الثاني
(نوفمبر) .2006
◄ طالب كاتب سعودي بمعاقبة أئمة
امل �س��اج��د ال��ذي��ن ي�ه��اج�م��ون الصحف
ويتهمونهم
وي�ش�ت�م��ون ال�ص�ح��اف�ي�ين ّ
ب��ال �ع �م��ال��ة م ��ن دون ت �ق��دي��م أدل � ��ة على
ادع��اءات �ه��م .وأورد ال�ك��ات��ب ع�ب��د الله
ف��راج ال�ش��ري��ف ف��ي مقالة ل��ه بعنوان
«ال �ع �ق��وب��ات ال ال � �ن� ��دوات ه ��ي الرادع»
نشرتها صحيفة «ال�ب�لاد» السعودية
أم ��س ،ش�ت��ائ��م وص�ف�ه��ا بـ«القبيحة»،
يطلقها أئمة املساجد على الصحافيني،
ك �ـ«امل �ن ��اف �ق�ي�ن وامل� �ل� �ح ��دي ��ن والفسقة
الفجرة».
ّ
◄ وقعت املغنية االسكتلندية سوزان
بويل عقدًا لتأليف كتاب عن سيرتها
البريطانية
الذاتية .وذكرت هيئة اإلذاعة
ّ
(ب� ��ي ب ��ي س� ��ي) أن ال �ك �ت ��اب سيوثق
صعود بويل السريع إلى الشهرة ،بعد
ظهورها في برنامج «بريطانيا تملك
املوهبة» .وقالت بويل 49 ،عامًا« ،أكتب
هذا الكتاب ألحاول إظهار أنه ال يجوز
الحكم على كتاب من غالفه ،وآم��ل أن
يستفيد منه اآلخرون».
◄ ف��ي ه ��دوء ش��دي��د ،ت��م ال �ط�لاق بني
ال �ف �ن��ان م�ص�ط�ف��ى ف �ه �م��ي والفنانة
رانيا فريد شوقي بعد زواج إستمر

كواليس

يخيم على «األردن»
 ....وشبح «جرش» ّ
عمان ــ أحمد الزعتري
ربما أدركت الجهات التي ألغت «مهرجان
جرش» واستبدلته بـ«مهرجان األردن»
خ�ط��أه��ا اآلن .ف��ي ال�ن�س�خ��ة ال�ث��ال�ث��ة من
املهرجان ،يتقاذف الجميع مسؤوليته
ّ
يتحملها أحد ألكثر من عام.
ككرة نار لم
بعد املشاكل التي واجهت املهرجان في
نسخته األولى بدءًا من اتهام publicies
وقرب
ال� �ش ��رك ��ة امل �ن �ظ �م ��ة ب��ال �ت �ط �ب �ي��ع
ً
رئيسها من ّ
التيار الصهيوني ،وصوال
إل ��ى رك��اك��ة ف�ع��ال�ي��ات��ه ال�س�ن��ة املاضية،
خال الجميع أن املهرجان لن يقام هذه
ال �س �ن��ة ب�س�ب��ب ع ��دم ت�خ�ص�ي��ص وزارة
الثقافة ميزانية له .ثم طلع علينا وزير
اإلع�ل��ام واالت� �ص ��ال وال �ن��اط��ق الرسمي
ب� ّ�اس��م ال�ح�ك��وم��ة نبيل ال�ش��ري��ف ليعلن
ّ
أن ال �ح �ك��وم��ة «ل� ��ن ت �ت �ح� ّ�م��ل أي ُأعباء
م��ال�ي��ة ت�ج��اه امل �ه��رج��ان» .وع�ل�ي��ه ،أسند
تنظيم املهرجان إلى جمعية «أصدقاء
امل �ه ��رج ��ان ��ات» ال �ت��ي ت��أس �س��ت حديثًا،
وت � �ض� � ّ�م رج � � ��ال أع � �م� ��ال واقتصاديني
ودب �ل��وم��اس � ّي�ي�ن .وص� � � ّ�رح ال �ش��ري��ف أن
ال�ج�م�ع�ي��ة «وق �ع��ت ات�ف��اق�ي��ة ت��وأم��ة بني
«م �ه ��رج ��ان األردن» و«م� �ه ��رج ��ان بيت
الدين» ضمن املعايير العاملية».
ويفترض أن تبدأ فعاليات املهرجان في
ال�س��اب��ع م��ن ت� ّ�م��وز (ي��ول�ي��و) امل�ق�ب��ل .لكن
حتى اآلن ،ال أحد يعلم ماهية الجمعية
وأه ��داف� �ه ��ا واأله� � ��م م �ص �ي��ر «مهرجان
األردن» السنة املقبلة!

نجوى كرم
أم� � ��ا ع� ��ن أع � �ض� ��اء ال �ج �م �ع �ي ��ة ،فعلمت
«األخ � � � � �ب� � � � ��ار» أن � � �ه � ��ا ت � �ض� ��م مسؤولة
ال� �ب ��روت ��وك ��ول ال �س��اب �ق��ة ف ��ي السفارة
الفرنسية سهى ب��واب ،ورئيس مجلس
إدارة «ب�ن��ك االت �ح��اد» ع�ص��ام سلفيتي،
ومدير عمليات «مجموعة فخر الدين»
عزام فخر الدين»...
وف��ي ح��دي�ث�ه��ا إل��ى «األخ� �ب ��ار» ،رفضت
س� �ه ��ى ب � � ��واب ال � �ت � �ط� � ّ�رق إل� � ��ى برنامج
امل �ه��رج��ان ف��ي نسخته ال�ث��ال�ث��ة ،مبررة
ت�ك�ت�م�ه��ا ب ��أن األع� �ض ��اء «ل ��م يجتمعوا
صيغة لتصديرها
ب�ع��د ل�لات�ف��اق ع�ل��ى ً ّ
إل��ى الصحافة» ،مضيفة أنها «ال تريد

ال�ح��دي��ث ع��ن ف�ع��ال�ي��ات امل �ه��رج��ان حتى
ّ
النهائية» .وأشارت
اكتمالها بصورتها
ّ
إلى أنه ُيتوقع اإلعالن عن البرنامج في
األي��ام القليلة املقبلة ،واصفة األعضاء
ّ
ّ
املحبني
املتطوعني
بأنهم «مجموعة من
لهذا املجال».
ّ
التكتم ،لكن ّ
ال أحد يعلم ّ
يرجح
سر هذا
ّ
أن ال �ق��ائ �م�ي�ن ال � �ج ��دد ع �ل��ى املهرجان
ال ي ��ري ��دون ت� �ك ��رار أخ� �ط ��اء النسختني
�ة ،كان
امل��ا
ض �ي �ت�ي�ن .ف ��ي ال �س �ن��ة امل��اض �ي� ُ
ّ
التخبط في التنظيم واضحًا ،واستعني
ب �ف��رق م��وس �ي �ق� ّ�ي��ة «ب��دي �ل��ة» ومغمورة
ع �ص �رًا ل�ل�ن�ف�ق��ات .إض��اف��ة إل ��ى املشاكل

مسرح
التي واجهت تنظيم حفالت على
ً
«األرينا» خارج ّ
عمان الذي اعتبر بديال
ّ
ملدرج جرش الجنوبي الشهير.
ومع تردد أخبار عن مفاوضات تجري
ب�ي�ن م�ن�ظ�م��ي امل �ه��رج��ان وك ��ل م��ن كاظم
ال �س��اه��ر ون �ج ��وى ك ��رم ووائ � ��ل كفوري
وه ��ان ��ي ش��اك��ر ودي ��ان ��ا ك� � ��رزون ّ وعمر
ال�ع�ب��دال�لات ،علمت «األخ �ب��ار» أن هذه
ّ
بسرية حيث يولي
امل�ف��اوض��ات تجري ً
ّ
أعضاء الجمعية أهمية للقيمة الفنية
وامل� ��ردود امل��ال��ي ع�ل��ى ال �س��واء .م��ع ذلك،
ُّ
ّ
الجمعية
تتردد أخبار عن رفض أعضاء
ّ
ّ
ع ��روض ��ًا ت �ق ��دم ب �ه��ا ف �ن��ان��ون ّأردنيون
للمشاركة في املهرجان .علمًا بأنه حتى
ّ
اآلن ،لم يتصل املنظمون بنقابة الفنانني
األردن �ي�ين ب�ش��أن امل�ش��ارك��ة فيه وف��ق ما
قال لـ«األخبار» نقيب الفنانني املنتهية
والي�ت��ه ش��اه��ر ال�ح��دي��د .أض��ف إل��ى ذلك
وج ��ود خ�لاف��ات ب�ين أع �ض��اء الجمعية
على التنظيم واح�ت�م��ال ان�س�ح��اب أحد
األسماء ّ
املهمة.
ّ
ت �ب �ق��ى ت �ل��ك م � �ج ��رد ت �ف��اص �ي��ل ،واألهم
«مهرجان
ه��و م��دى ن�ج��اح خ�ي��ار إل�غ��اء
ّ
ج��رش» والنتائج املترتبة عليهُ .إذ إن
امل�ه��رج��ان ك��ان ع�لام��ة ت�ج��اري��ة استفيد
م �ن �ه��ا ع �ل��ى م� ��دى  25ع ��ام ��ًا ،م ��ن خالل
ال�ت��روي��ج ال�ث�ق��اف��ي لبلد ض�ح��ل ف��ي هذا
املجال .ويأمل عديدون أن تبرز النسخة
الثالثة م��ن «مهرجان األردن» محتواه
ال �ث �ق��اف��ي ،ه ��و ال � ��ذي ات �ك��أ س��اب �ق��ًا على
نجوم «روتانا».

ث�لاث س�ن��وات .ونفى فهمي أن يكون
ل�ل�ط�لاق ع�لاق��ة ب��ال �ن��زاع ال�ق�ض��ائ��ي مع
امل �ن �ت �ج��ة ن ��اه ��د ف ��ري ��د ش ��وق ��ي األخت
الكبرى لزوجته السابقة.
◄ ت� �ع ��ود ل �ط �ي �ف��ة ال �ت��ون �س �ي��ة إلى
التعامل مع زي��اد الرحباني بعد ثالث
سنوات على ص��دور ألبوم «معلومات
مش أكيدة» .وتجري مفاوضات حالية
ّ
سيقدمها الرحباني
بشأن ثالثة ألحان
التونسية.
�ة
�
ن
�ا
�
ن
�
ف
�
ل
ا
�ى
ب�ق��ال��ب ج��دي��د إل �
ّ
زياد مثل
مع
تعاونها
وأكدت لطيفة أن
ّ
لها دفعًا جديدًا ،وأنها مطربة تغني كل
األلوان املوسيقية ،بدليل نجاح ألبومها
ال�خ�ل�ي�ج��ي األخ �ي��ر ال� ��ذي س�ج�ل�ت��ه في
الدوحة.
◄ حصل اإلع�لام��ي أح�م��د شوبير
على قرار من «املحكمة اإلدارية العليا»
ب��إل�غ��اء ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ع��ن «محكمة
القضاء اإلداري» بوقف برامجه على
قناة «الحياة»ُ .وي ّ
عد الحكم الجديد أول
اش ��ارة إيجابية ت��دع��م م��وق��ف شوبير
ف��ي م�ع��رك�ت��ه ال�ع�ن�ي�ف��ة م��ع املستشار
م��رت �ض��ى م �ن �ص��ور وأدت إل ��ى غياب
ح� � ��ارس م ��رم ��ى م �ص��ر ال� �س ��اب ��ق عن
الشاشة منذ شهرين وإستقالته من
مناصبه في قناة «الحياة»

