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احتشـد عـدد كبيـر مـن الهنـدوس فـي نيبال ،أمس ،للغنـاء والرقص في معبد «باشـوباتيناث» ،في محاولـة منهم للصالة لـ«شـيفا» ،آلهة الدمار.
ّ
وتأتـي هـذه الصلـوات خلال فعاليـات مهرجـان «شـرافان» ،الـذي يعتبـر بحسـب الروزنامـة النيباليـة مـن أقدس أشـهر السـنة .فـي كل يـوم اثنين
ّ
مـن هـذا الشـهر ،يصلـي المؤمنـون مـن أجل حيـاة أكثر سـعادة وازدهارًا( .بـراكاش ماثيما ـــ أ ف ب)

حفلة «رساالت»:
فرح النصر

شذا عطا الله
تسرق «طفلة الحب»

كارولين عند أليس
… لنرقص دمجًا

يستضيف مسرح «رس ــاالت» غدًا
األرب ـعــاء حفلة موسيقية بعنوان
«فـ ـ ـ ــداء» ت ــدم ــج ب ــن ال ــوج ــدان ـي ــات
والعمل البصري املشهدي .سيعزف
املوسيقي مهدي كالس (الصورة)
على البيانو والناي ،بمرافقة علي
ح ـســن (ك ـ ـمـ ــان) ،وإب ــراهـ ـي ــم جــابــر
(إيـقــاع) .ينقسم الحدث إلى أجزاء
م ــوس ـي ـق ـي ــة ّ م ـش ـه ــدي ــة (تـ ـح ــري ــك)
إنـشــاديــة .إنـهــا توليفة موسيقية
مــن خمسة مقاطع ّ
يعبر كــل منها
ع ــن إح ـ ــدى م ــراح ــل املـ ـق ــاوم ــة ،في
الــذكــرى التاسعة النتصار تموز.
يـصــف ك ــاس الـعـمــل ل ــ«األخ ـب ــار»
ب ــال ــ«ج ــريء» ،اسـتـغــرق تحضيره
ثالثة أشـهــر ،وسيتم التركيز فيه
على أثــر املقامات املوسيقية على
الحاالت النفسية للمستمع .هكذا،
ُ
تـفـتـتــح الـحـفـلــة ب ـشــيء مــن الـحــزن
لتختتم بالفرح.

وسام كنعان

ضـ ـم ــن س ـل ـس ـل ــة ورش ـ ـ ـ ــات ال ـع ـمــل
( INFUSIONSدمــج) التي تستمر
حتى  26أي ـلــول (سبتمبر) املقبل
وتتنقل بني مناطق لبنانية عـ ّـدة،
يستقبل استديو Art&Movement
لـلــرقــص (أل ـي ــس مـســابـكــي) الـيــوم
ال ــورش ــة الـثــانـيــة ال ـتــي سـتــديــرهــا
ال ــراقـ ـصـ ـت ــان ال ـل ـب ـنــان ـي ـتــان ران ـي ــا
الخوري وكارولني حتم (الصورة).
ع ــاي ـش ــت الـ ـ ـخ ـ ــوري ال ـه ـي ــب ه ــوب
واألن ـ ـ ـ ــدرغ ـ ـ ـ ــراون ـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي الـ ـس ــوي ــد
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،فـيـمــا خبرت
حــاتــم الــرقــص املـعــاصــر وتقنيات
الـ ـب ــالـ ـي ــه ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت وبـ ــاريـ ــس
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .ه ــذ الثنائي
سيجمع بني عناصر ّ
عدة من أنواع
رقص مختلفة مثل الجاز والهيب
هــوب والـشــرقــي وغـيــرهــا ،وسيتم
االنتقال بسالسة فائقة بني تقنية
وأخرى.
اليوم ـ من الساعة السادسة حتى التاسعة
م ـس ـ ًـاء ـ ـ اس ـتــديــو Art&Movement
للرقص (جــل الــديــب ـ ـ طريق بصاليم).
لالستعالم70/789906 :

«ف ـ ــداء» 29 :ت ـمــوز (يــول ـيــو) ـ ـ  21:00ـ
مسرح «رســاالت» (الغبيري ـ الضاحية
الجنوبية) .لالستعالم71/168485 :

قبل الحرب ،كان املوسيقي السوري
ّ
مـعــن خليفة يــؤلــف ويـلـحــن وي ــوزع
أغاني ،ويعيد إحياء أخرى ّ
مللحنني
سـ ــوريـ ــن ك ـ ـبـ ــار .بـ ـع ــد عـ ــودتـ ــه مــن
ف ــرن ـس ــا وت ــأس ـي ـس ــه ف ــرق ــة «ح ـ ــرارة
عالية» ،أنجز ألبومات ّ
مميزة بينها
«مـطـ ّـرز» ،قبل أن تحول الحرب دون
اس ـت ـك ـمــال أل ـب ــوم ــه ال ـج ــدي ــد «طـفـلــة
بالحب» الذي كان ُيفترض أن يضم
أغنية «وحدنا والليل» .أغنية ّأدتها
شــابــة اسمها رغ ــد ،ثــم حـ ّـمــل خليفة
مـن ـهــا ن ـسـخــة غ ـيــر اح ـت ــراف ـي ــة على
ي ــوت ـي ــوب لـحـمـيــاتـهــا م ــن ال ـســرق ــة!
ق ـص ــد م ـع ــن س ـل ــوف ــاك ـي ــا ب ـح ـثــا عــن
األم ـ ــان السـتـكـمــال م ـشــاري ـعــه ،وإذا
باملغنية الفلسطينية ـ الكندية شذى
عطا الله «تسرق األغنية ،وتستعد
لطرحها ضـمــن ألـبــومـهــا الـجــديــد»،
وفق ما يؤكد لنا املوسيقي السوري:
ّ
«ل ــم أس ـ ّـج ــل األغ ـن ـيــة لـكــنـهــا مـلـكــي،
وبمجرد التفكير في غنائها من دون
إذني فهي سرقة موصوفة».

