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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
مرحى!

ِّ
عالمات رداء ِة الط ْيـن ِة التي ُص ِن ْع ُت منها:
ِمن
ِ
َ
إبصار ما «حدث» في املستقبل،
موهبتي في
ُ
َ
ُّ ِ َ
ِّ
املصائب قبل وقوعها.
وقدرتي الوحشية على شم رائح ِة
ِ
ِّ َ
بالتأكيدَ ،
الرب عل ّْي
تلك ليست ِمن ِن َع ِم
ٌ
وأدوات نقم ِت ْه...
األرجح ،واحدة من لعنا ِت ِه
بل هي ،على
ِ
ِ
َ
َ
ويجعلني َأ َت َـع ّـذ ُب أكثرْ:
ربما لكي َيزيد في إذاللي،
أنتظر َ
ُ
وقوع املصيبة،
الخوف ،وأنا
ِم َن
ِ
وم َن الحسرة وتبكيت الضميرَ ...
وقوعها.
بعد
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
َ
أيكون هذا ما يسـمونه« :غضب الرب»؟
ُ
ألف مرحى ّْ
مرحى ِّ
للرب!
للرب إذًا!...
َ
َ
ُ
يكون قد أفلح.
 :في «هذا»

َ َ ّ
طم ِـئن...
فقط لكي أ

صورة
وخبر

ْ
َ ُ
َ
َ
ْ
قبل ْأن أ ِت َّـم خطواتي األخيرة في هذه الرحل ِة ال ُـمض ِـن َـي ِة ،املخ ِّـيب ِة ،الفاتنة،
ُ
أريد ْأن َأ َّ
طمئن إلى اثنتني:
ُ
ّ
ً
ّأوالّ :أن َمن أ ِح ُّبهم لن يتألوا كثيرًا لغيابي؛
ّ ً
وأوال ...أيضًا:
َ ْ ُ
َ
َ
ْ
غم َض عين َّي وأنفاسي)
أن أكون واثقًا (قبل أن أ ِ
َ َّ
ِم ْن أنهم ،حني َيـتـذكرونني في الغد،
َ
َ
ويقولون:
أعماق قلوبهم,
سيبتسمون ِمن
ِ
ُ
ْ
َ
العجوز...
«ذاك الطفل
ُ
ُ
وش ُك على نسيا ِن ْه...
ذاك الراحل الذي ن ِ
ََ
لش َّـد ما كان ُيح ُّـبـنا!».
2016/10/15

ّ
حـل نجـم البـوب البريطانـي إيـد شـيران ( 26عامـا) ،أمـس الخميـس ضيفـا علـى برنامـج
ِّ
ُ
( Todayاليـوم) علـى شـبكة  NBCاألميركيـة ،فـي حلقـة صـورت في «روكفلر بلازا» في
نيويـورك ،بحضـور عـدد كبيـر مـن ّ
محبـي صاحـب أغنيـة  Shape of Youالذين اسـتمتعوا
بصوته أيضًا .وكان شـيران قد شـغل الرأي العام أخيرًا بإعالنه عن إغالق حسـابه الرسـمي
علـى تويتـر الذي يملـك  19.2مليون متابع بسـبب «التعليقات السـلبية واإلهانات» ،وفق
مـا قـال لصحيفـة «صـن» البريطانيـة( .ديميتريـوس كامبوريس ـــ أ ف ب)

sunday

عمر راجح والرفاق« :بيتنا» في جولة عالمية

«مسرح شغل بيت»
يقارع الـ System

مسرحية  :Systemفي  13و14
تموز ـ  20:30ـ «مسرح مونو»
(األشرفية ـ بيروت) .البطاقات
متوافرة في «مكتبة أنطوان».
لالستعالم01/202422 :

16 july
20:30

REMEMBERING NASRI SHAMSEDDINE
AND PHILEMON WEHBE

www.mindthegap.agency

األسبوع املقبلّ ،
يقدم «مسرح
بيت» مسرحية System
شغل ّ
يمثلها فريق َ
«ع املسرح»
التي
الذي تابع تدريبات في التمثيل
والتعبير في «محترف شغل
بيت» ،مع املخرج شادي الهبر
(الصورة) واملمثلة مايا سبعلي
اللذين يشرفان على العمل.
نحن ّ
مقيدون داخل نظام ...لكن
ّ
ماذا لو تعطل هذا الـ System
الذي ّ
يسيرنا؟ هل سنعرف
ّ
ماذا كنا قبله؟ هل سنعود إلى
ذواتنا؟ ماذا يمكننا أن نقول أو
نفعل؟ هل ّ
تحررنا أم أن الحرية
باتت قيدًا؟ املسرحية ال تقول
كل شيء ،لكنها ّ
تعبر عن أمور
يرغب الجميع في قولها!

أربعة مصممي رقص وأربعة
موسيقيني ،يلتقون على مائدة
عمر راجح .هيرواكي أوميدا من
اليابان ،ومن التوغو أناني دودجي
سانوفي ،وكوين أوغستنجني من
بلجيكا إلى جانب راجح ووالدته
و«تريو جبران» من فلسطني،
يرقصون ويعزفون ويطبخون
ّ
الطعام على املأدبة التي تشكل
ّ
ومحرك «بيتنا» .دعا
سينوغرافيا
الكوريغراف والراقص اللبناني
حضارات وثقافات وتجارب فنية
ّ
منوعة للمشاركة في عرضه
الراقص املوسيقي .أما النتيجة فهي
عرض أدائي مباشر يجمع الطبخ
مع املوسيقى واألحاديث والحوار
بني املفردات الحركية اآلتية من
الدبكة والتجريد والبوتو دانس...
منذ افتتاحه عروض «مهرجان
بيروت للرقص املعاصر» ()Bipod
العام املاضي ،يواصل «بيتنا»
جولته في دول ومهرجانات عاملية
مختلفة .اليوم وغدًا ،سيحط العمل

في «مهرجان  Julidansالدولي
للرقص املعاصر» (مسرح Bellevue
في أمستردام) ،قبل انتقاله في
 6و 7آب (أغسطس) املقبل إلى
«مهرجان بولفار للمسرح» في
أملانيا .يكمل العرض جولته في
 27أيلول (سبتمبر) املقبل في
مركز  CONCERTGEBOUWفي
بلجيكا ،قبل أن يعود مجددًا إلى
 TAFELHALLEفي أملانيا في
 6تشرين األول (أكتوبر) .2017
كذلك ،سيشارك عرض «زعفران»
في مهرجان  Eutopiaالدولي في
الدنمارك في  28تموز (يوليو)
الحالي .العمل هو نتيجة تعاون
بني عمر راجح وجمعية «مها»
الفنية في طهران ،ويتمحور
حول التضحية التي تعد مفهومًا
محوريًا في الثقافات الشرقية
منها الثقافة الفارسية .ضمن رؤية
معاصرة ،يقوم العرض على بساط
فارسي غني بذكريات املاضي
الفارسي وحاضره.

2016/10/13

Honoring the life and masterpieces of performer Nasri
Shamseddine and composer Philemon Wehbe, two heroes of
the Lebanese folklore golden age. A highly anticipated music
and dance show directed by Marwan Rahbani and conducted
by Ghadi Rahbani, with Oussama Rahbani on piano. This all-star
two-hour show will be hosted by Rafic Ali Ahmad, with performers
Ghassan Saliba, Bassima and Soumaya Baalbaki, magnified by
a grand orchestra. A celebration of genuine Lebanese heritage.
Seated: 75 000 LBP, 97 500 LBP, 120 000 LBP, 150 000 LBP

With the support of
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من عرض «بيتنا» في  Bipodالعام الماضي

Beirut-Byblos roundtrip transportation
services
)Allo Bus: 15 000 LBP (per pers.
)Allo Private Taxi: 95 000 LBP (4 pers. max.

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh and Dbayeh, Beirut
Souks, City Mall Dora, City Center, Dar el-Shimal Tripoli,
Hussam Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop Saida
and Byblos Venue
www.ticketingboxoffice.com

All prices are VAT inclusive.
Tickets and transportation
services are available at
Virgin Ticketing Box Office.

