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بمبادرة من «مؤسسة سعادة للثقافة»
نضال األشقر ....تكريم فريد!

صورة
وخبر

وحدهـم الفقـراء يظلـون أوفيـاء لطقـوس األعيـاد التراثيـة
والشـعبية .فيمـا يقصـد الميسـورون وأبنـاء الطبقـة الوسـطى
ّ
ّ
وتجمعـات المطاعـم والمالعب
المجمعـات التجاريـة
فـي صيـدا
والمالهـي الخاصـة التـي تكاثـرت أخيـرًا فـي المدينـة الجنوبيـة
ويتلقـوا بهجـة العيـد ،يجد أهـل صيـدا القديمة
ليتنـزه األطفـال َ
طلبهـم فـي سـاحتي بـاب السـراي وضهـر الميـر وبحـر العيـد
قـرب ّ«خـان اإلفرنـج» .هنـاك ،تنتظرهـم «الدويخـة» واألرجوحـات
والمعلـل والترمـس والفـول والـذرة المسـلوقة ،باإلضافـة
إلـى الهدايـا الصغيـرة والبالونـات .لكـن األكل ّ
يوحـد الطبقـات.
وجبـات يـوم العيـد ترتكز إلـى اللحم النـيء والمشـوي و«اليخنة»
والمغربيـة (علـي حشيشـو)

ّ
إنها تمطر صيصانًا
في الطيونة
ف ــي  15آب (أغ ـس ـط ــس) ال ـحــالــي،
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم «ف ـ ـ ــرق ـ ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــرح الـ ــدمـ ــى
اللبناني ـ خيال» عرض «شتي يا
دنيي صيصان» ( 50د ـ الصورة)
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج ك ـ ــري ـ ــم دكـ ـ ـ ـ ـ ــروب ع ـلــى
«مسرح ّ
دوار الشمس» (الطيونة).
املسرحية املخصصة لألطفال بني
 3و 10سنوات ،تمزج بني التمثيل
وال ــرواي ــة وتـحــريــك ال ــدم ــى .تــدور
الـقـصــة ح ــول ص ــوص ي ـخــرج من
البيضة وحيدًا ،فينظر حوله وال
يجد غير الغيمة فيناديها :ماما.
تـ ـح ــاول ا ّل ـغ ـي ـمــة م ـس ــاع ــدت ــه عـبــر
إقناعه بأنها ليست والدته ،لتبدأ
رح ـل ـت ــه فـ ــي ال ـب ـح ــث عـ ــن هــوي ـتــه
وط ـع ــام ــه وال ـع ــاط ـف ــة وال ـح ـمــايــة
بـمـســاعــدة ال ـحــاضــريــن الـصـغــار.
ّ
يتعرض لالستغالل ويتم إنقاذه
في اللحظة األخيرة.
مسرحية «شتي يا دنيي صيصان»:
الـخـمـيــس  15آب ـ ـ الـســاعــة الـســادســة
ً
مساء ـ «مسرح ّدوار الشمس» (الطيونة
ـ بيروت) .لالستعالم01/381290 :

بيروت وقعت
في حب فان غوخ

يمنى سابا تعزف
 ...لحن جليلة

ي ـس ـت ـض ـي ــف «رص ـ ـيـ ــف ب ـ ـيـ ــروت»
(ال ـ ـح ـ ـم ـ ــرا) بـ ـع ــد غ ـ ـ ـ ٍـد ال ـخ ـم ـي ــس
عرضًا للفيلم التحريكي Loving
( Vincentكتابة وإخ ــراج دوروتــا
كوبييال ّوهيو ويلشمان ـ /2017
 95د) .إن ـ ــه الـ ـش ــري ــط ّ
األول مــن
ن ــوع ــه الـ ـ ــذي يـ ـ ــروي ق ـ ّـص ــة ح ـيــاة
الــرســام الـهــولـنــدي فينسنت فــان
غـ ــوخ ( 1853ـ ـ  )1890ض ـم ــن مــا
يقارب الــ 65ألف كــادر سينمائي،
باالعتماد على  853لوحة زيتية
ع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا  125ف ـن ــان ــا بـشـكــل
ّ
متفردة
منفرد .تجربة سينمائية ّ
ّ
وجــذابــة تشعر املشاهد بــأنــه في
معرض لفان غــوخ ،وتـغــوص في
وف ــات ــه امل ــأس ــاوي ــة ف ــي  27ت ـمــوز
(يوليو)  ،1890بعدما أطلق النار
على صدره.

ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «جـ ـلـ ـيـ ـل ــة ـ ـ ـ ـ ل ـحــن
لـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــرة» ،ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه ي ـم ـن ــى س ــاب ــا
(ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ت ـح ـي ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة ـ ـ
غـنــائـيــة إل ــى ال ـش ــاع ــرة الـجــاهـلـيــة
جليلة بنت مـ ّـرة (الـقــرن السادس)
فـ ــي  22آب (أغـ ـسـ ـط ــس) ال ـح ــال ــي
ف ـ ــي «أونـ ــومـ ــاتـ ــوب ـ ـيـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ امل ـل ـت ـق ــى
املــوس ـي ـقــي» (األش ــرف ـي ــة) .ف ــي هــذا
املوعد ،ستتولى الفنانة اللبنانية
املـتـخـصـصــة فــي ع ـلــوم املوسيقى
ّ
مهمة العزف على العود والغناء،
لـ ـت ــأخ ــذ ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ف ـ ــي رح ـل ــة
إلـ ـ ــى زمـ ـ ــن الـ ـقـ ـص ــائ ــد ال ـف ـص ـي ـحــة
واملوسيقى التراثية.
ّ
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ـ ــأن ري ـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه ال ـح ـف ـل ــة
ي ـ ـعـ ــود كـ ــال ـ ـعـ ــادة لـ ــدعـ ــم ب ــرن ــام ــج
«أونــومــاتــوبـيــا» لتطوير املـهــارات
املوسيقية.

عـ ــرض  :Loving Vincentاالث ـن ــن
 12آب (أغ ـس ـطــس) الـحــالــي ـ ـ الـســاعــة
الـثــامـنــة وال ـن ـصــف م ـس ـ ًـاء ـ ـ «رصـيــف
بيروت» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
01/736727

أمسية «جليلة ـ لحن لشاعرة» :الخميس
ً
مساء
 22آب ـ الساعة الثامنة والنصف
ـ ـ «أونــومــاتــوب ـيــا ـ ـ املـلـتـقــى املــوسـيـقــي»
(ال ـس ـيــوفــي ـ ـ األش ــرف ـي ــة) .لــاسـتـعــام:
01/398986

ّ
ّ
ربـمــا اعـتــاد املبدعون فــي بــادنــا أل يحصلوا
على التقدير الذي يستحقونه في حياتهم .لكنّ
الواقع مغاير بالنسبة إلى فنانة بحجم نضال
األشقر .التكريمات في رصيد ّ
«سيدة املسرح
ال ـل ـب ـنــانــي» ك ـث ـيــرة ،لـبـنــانـيــا وعــرب ـيــا وعــامل ـيــا.
ً
فــي آذار (م ــارس) املــاضــي مـثــا ،احـتـفــت بها
«الـجــامـعــة اللبنانية األمـيــركـيــة» بـعــدمــا كانت
«ال ـجــام ـعــة األن ـطــون ـيــة» ق ــد خـ ّـصـتـهــا بـتـكــريــم
الفــت .عند الساعة السادسة من مساء اليوم،
سيكون للتكريم طعم مختلف .ابنة املناضل
أس ــد األش ـقــر ( 1908ـ ـ  ،)1986سـتـقــف بعد
س ــاع ــات ف ــي ظ ــال أن ـط ــون س ـع ــادة ف ــي مــوقــع
ع ــرزال الــزعـيــم وبــاحــة الـنـصــب ال ـتــذكــاري في
قرية ضهور الشوير (قضاء املنت) ،حيث ّ
توجه
إليها «مؤسسة سعادة للثقافة» تحية خاصة
ضمن فعاليات «اللقاء السنوي مــع سـعــادة».
ُ
هـكــذا ،ستلقى كلمة املؤسسة بلسان ضياء
حـســان ،قـبــل أن يـحــن مــوعــد الـفـنــان الـعــراقــي
امل ــروات ــي ع ـ ّـم ــار أح ـم ــد ،يـلـيــه ال ـف ـنــان الـلـبـنــانــي
رفيق علي أحـمــد .أمــا الفنان خالد العبد الله،
فـسـيـتـشــارك امل ـســرح لـلـمـ ّـرة األولـ ــى مــع نجله
آدم ،ليرتجال سويًا موسيقى وشعرًا صوفيًا
على مدى  20دقيقة .مفاجأة اللقاء هي إطاللة
الشاعر طــال حيدر الــذي سيلقي قصيدة أو
أكـثــر مــن وحــي املـنــاسـبــة ،لتبدأ الحـقــا أمسية
يحييها الفنان الشامي سامر أحمد وفرقته
املــوسـيـقـيــة .فــي ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» ،تؤكد
ً
نضال األشقر ّأن التكريمات عادة مؤثرة جدًا
ّ
في اإلنسان وتشعره بأنه حاضر في أذهــان
ال ـن ــاس ،غـيــر ّأن تـكــريــم ال ـيــوم «ل ــه وق ــع خــاص
عـنــدي .ينتابني شـعــور بالفخر أكـثــر مــن ّأي
ّ
وقت مضى ،خصوصًا أنني سأكون موجودة
ّ
وتشدد على ّأن «كل
في كنف أنطون سعادة».
ّ
فني وثقافتي ومسرحي مستمدة من تعاليمه
وفكره املنفتح الالطائفي ...طوال حياتي ،كنت
ّ
وسأظل تلميذة نجيبة للزعيم».
بعيدًا عــن تكريم «مؤسسة سـعــادة للثقافة»،
تنهمك ّ
«سيدة املسرح اللبناني» بالتحضيرات

(مروان بو حيدر)

«مـشـكــال» الشبابي الجامعي الــذي
ملـهــرجــان ِ
ينطلق في  30آب (أغسطس) الحالي ُويختتم
في  3أيلول (سبتمبر) املقبل .في هذا السياق،
تلفت إلى ّأن جامعات كثيرة ستشارك فيه هذا
ّ
ّ
«مكرس للجامعة اللبنانية،
العام ،موضحة أنه
ال سـ ّـي ـمــا ف ــي ظ ــل األوضـ ـ ــاع ال ـت ــي ت ـم ـ ّـر فيها
حاليًا».
ال استراحة بعد انتهاء هذا املوعد السنوي ،إذ
يحتضن «مـســرح املــديـنــة» (الـحـمــرا ـ ـ بيروت)
فـعــالـيــات «امل ـســرح األوروبـ ــي فــي لـبـنــان» على
َ
َ
أسبوع ْي كامل ْي ،بمشاركة تسع دول،
مــدى
في الفترة املمتدة بني  27أيلول و 12تشرين
ّ
األول (أكتوبر) املقبل.
تحية إلى نضال األشقر :اليوم ـ الساعة
ال ـســادســة م ـسـ ً
ـاء ـ ـ مــوقــع عـ ــرزال الــزعـيــم
وب ــاح ــة ال ـن ـصــب الـ ـت ــذك ــاري ف ــي ضـهــور
ال ـش ــوي ــر (قـ ـض ــاء املـ ـ ــن) .ال ــدع ــوة عــامــة.
لالستعالم05/805121 :

