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نزيه أبو عفش

«كرنفال الحيوانات» على طريق الشام!

بدءًا من  14تشرين الثاني (نوفمبر) الحاليّ ،
تقدم
مـصـ ّـمـمــة الــرقــص الـلـبـنــانـيــة مــي شـلـ ُـحــت عرضها
الـجــديــد ال ــذي يحمل عـنــوان «كــرنـفــال الـحـيــوانــات»،
وه ــو مـ ّ
ـوجــه لــأطـفــال وال ـك ـبــار .ال ـعــرض م ـكـ ّـون من
فـصـلــنّ :
األول مـسـتــوحــى مــن قـ ّـصــة «ذات ال ــرداء
األحمر» الشهيرة ويحمل اسم Le Loup de Salle
( de Bain et Chaperon Rougeذئــب في الحمام
وذات الرداء األحمر) .هنا« ،ذات القبعة الحمراء» لن
تكون ضحية ،ولن يأكلها الذئب .بل سيكون الذئب
ّ
شخصية طــريـفــة ،ول ــن يلتهم ال ـجـ ّـدة امل ـســنــة ،ولــن
يحتال على الفتاة البريئة ،بل هو مشغول بنظافته
ّ
الشخصية .إنـهــا النسخة األكـثــر حــداثــة مــن قصة
شارل بيرو ّ
املكرسة ،على وقع موسيقى لفرانسوا
روالن تـتـخـلـلـهــا م ـق ـطــوعــات عـ ــزف ع ـلــى الـبـيــانــو

يوميات ناقصة

لفيليب ريفيردي .أما الفصل الثاني ،فهو «كرنفال
الحيوانات» ،حيث تطلب طفلة من والدتها أن تهديها
حـيــوانــا فــي مـنــاسـبــة عـيــد م ـيــادهــا ،فتصطحبها
الوالدة إلى «حديقة النباتات» لتختار الحيوان الذي
سيصبح صديقها .في هــذا الكرنفال ،ستصادف
الصغيرة عصفورًا ،وسنجابًا ،وقردًا ،وأسدًا ،ونمرًا،
ً
وفـيــا ،وحصانًا ،إضــافــة إلــى دب صغير ،وبجعة،
وحمار...
هذا العرض مستوحى من مقطوعة امللحن الفرنسي
كاميل ســانــت ســانــس ،الـتــي تحمل الـعـنــوان نفسه.
ّ
العمل ُغ ّ
ني بمقطوعات مؤلفني موسيقيني آخرين
ـرار تـتـخــذه الـفـتــاة بترك
مـثــل فـيـفــالــدي ،وينتهي ب ـقـ ٍ
ال ـس ـن ـجــاب الـ ــذي كــانــت ق ــد اخ ـت ــارت ــه ب ــن أصــدقــائــه
عوضًا عن اصطحابه معها إلى املنزل :فهنا سيكون
أكثر سعادة!
باإلضافة إلــى ســت مــن تلميذات شلحت فــي معهد
«كـ ــادانـ ــس  »Cadanse -ل ـلــرقــص ال ـل ــوات ــي تـ ــراوح
أعمارهن بني  9و 15عامًا ،يشارك في العرض أيضًا
ثالثة راقصني محترفني هم إدوارد خير الله ،ومالك
العنداري ،وماغي طوق.
«استغرق اإلعداد لـ «كرنفال الحيوانات» نحو سنتني،
ويجري املزج فيه بني الباليه كالسيك والباليه املحدث»،
ّ
تقول ُ
شلحت في اتصال مع «األخبار» .وتضيف أنه
بما ّأن الهدف األساسي من الرقص هو التعبير« ،ال
أعتمد حصرًا على املدرسة التقليدية في الباليه التي
تشترط نموذجًا جسديًا مثاليًا وتعتمد على تقليد
الحركة وتكرار التمرين ،ما قد يبطئ عملية التعبير».

إحذروا اليأس!
بما ّأن إح ـ َ
ّ
النيوتروني ال ُـم َم َّجد لــم يعد
العصر
ـراز النصر فــي هــذا
ِ
ّ
والقلب واألناشيد،
العضالت
يتوقف على ّقو ِة
ِ
ِ
الصغير الخالي من األسلح ِة،
السخيف
الكهف
ها أناِ ،من هنا ،من هذا
ِ
ِ
ِ
ّ
وروموتات التفجير عن بعد...
ات،
ِ
واملنص ِ
ْ
والصواريخ العابرة،
والزوابع،
بالديناميت،
امتألت أحالمي
ها أنا ( وقد
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
واملحرمة)
والقذائف املحلل ِة
ِ
ُ
ها أنا أقول لكم:
َ
َ
َّ
َ
أنا ُ
بذراع ّي.
الهيكل
لست شمشون ألهد أعمدة
ِ
ُّ
ضعيف ويائس.
حالم
ٍ
أنا مجرد ٍ
َ
«علي وعلى أعدائي!»ْ ،
فإذن ْ
ْ
سماع صرخ ِة َّ
وإن
(إن كنتم ال تريدون
كنتم ترغبون حقًا في البقاء على قيد الحياة) ...فاحذروا !
َ
َ
إحذروا سفاهة يأسي ،وضراوة أحالمي!
ْإن كنتم...
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قاتل
ِ

ُ
ً
ً
ُ
ُ
معرفة َ
ستموت آجال ...أو آجال.
أنك
ت َع ّزيني
ّ
سعدني)
لكن ما يحزنني (يحزنني ُوي ِ
أنني لن أكون أنا (ال َ
اآلن وال في ّأي وقت)
َ
ُ
َمن يطلق رصاصة الرحم ِة على قلبك.
..
ْ
ْ
ِعش إذن !
ْ
عش ْقد َر ما تستطيع !
ْ
منتصرًا ...وخائفًا.
عش
ِ

«ك ــرنـ ـف ــال الـ ـحـ ـي ــوان ــات» 14 :و 15و 21و22
و 28و 29تشرين الـثــانــي 5 ،و 6كــانــون ّ
األول
(ديسمبر) املقبل ـ الساعة الخامس بعد الظهر
ـ مسرح «بيريت» في «جامعة القديس يوسف»
(طريق الشام ـ بـيــروت) .للحجز واالستعالم:
01/218078
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مروان العبد أنهكه المرض!

لبنى أبيضار ضحية
مطاوعة الدار البيضاء

غيتار جون لينون
نجم في بيفرلي هيلز

اعتدى مجهولون في الدار
البيضاء أخيرًا على املمثلة
املغربية لبنى أبيضار (الصورة)
التي ّأدت دور بائعة هوى في
فيلم «الزين اللي فيك» .الشريط
املثير للجدل ّ
تعرض لهجوم
عيوش
كبير واتهم مخرجه نبيل ُ ّ
بتشويه صورة املغرب ،فيما كفر
على السوشال ميديا وظهرت
مطالبات بإعدامه مع أبيضار،
على خلفية مقاربته السياحة
الجنسية السعودية في املغرب.
في فيديو نشرته على يوتيوب،
ّ
ّ
أكدت أبيضار أن األطباء في
املستشفيات رفضوا استقبالها،
وبعض رجال الشرطة قالوا
مضروبة
لها« :وأخيرًا جيتي ً
أبيضار» ،وختمت قائلة« :هذا
ما أراده أولئك الذين لم يكونوا
يريدون الناس أن يشاهدوا
الفيلم .حسبي الله ونعم
الوكيل» .وقد بدت الكدمات
واضحة على وجه لبنى في
ّ
املصور ،خصوصًا لجهة
املقطع
الحاجب األيسر حيث برز جرح
عميق.

بيع غيتار من طراز 160E-J
 Gibsonعائد لنجم فرقة الـ
«بيتلز» الشهيرة الراحل جون
لينون ّأول من أمس بنحو 2.41
مليون دوالر أميركي إلى شخص
لم يشأ اإلفصاح عن اسمه.
املزاد جرى في دار «جوليانز»
في بيفرلي هيلز ،فيما بيعت
طبلة للفرقة نفسها بنحو 2.1
مليون دوالر ،لتحقق القطعتان
بذلك بعضًا من أعلى األسعار
لتذكارات موسيقى الروك .لينون
اشترى هذا الغيتار في مدينة
ليفربول البريطانية عام ،1962
ّ
وأدى بواسطته أغنيات مثل
 ،She loves youو.All my loving
ولفتت «جوليانز» في بيان إلى
ّ
أن الغيتار ظل لعقود مملوكًا
لجون ماكاو الذي اشتراه في
أواخر الستينيات من دون أن
في عيد
يعلم أنه ُسرق من لينون
ً ّ
امليالد سنة  ،1963موضحة أن
نصف ثمن الغيتار سيذهب إلى
مؤسسة «سبيريت» الخيرية
التي أسسها لينون وأرملته يوكو
أونو.

توفي الكاتب اللبناني مروان العبد
ّأول من أمس في مستشفى «النيني»
في طرابس (شمال لبنان) حيث كان
يمكث منذ التاسع من تشرين ّ
األول
(أكتوبر) املاضي ،إثر مروره بأزمة
صحية حرجة جدًا ،وسط ّ
تردد أنباء
عن إخضاعه لفحوصات ّ
عدة لتبيان
ما إذا كان مصابًا بالسرطان .منذ

سبعينيات القرن املاضي ،اشتهر
الراحل في الدراما اللبنانية من خالل
مسلسالت ّ
عدة ،على رأسها «النهر»
( 1974ـ إخراج إيلي سعادة) ،و«ظالل
الحب» ( .)1978آخر أعماله التي وجدت
طريقها إلى الشاشة الفضية كانت
«ياسمينة» ( ،)2015وقبله «األرملة
والشيطان» ( .)2011املسلسالن ّ
صورا

تحت إدارة املخرج إيلي معلوف،
ُ
وعرضا عبر شاشة «املؤسسة
اللبنانية لإلرسال» .ومن بني األعمال
التلفزيونية التي حملت توقيع العبد،
نذكر أيضًا «مالح يا بحر» (ّ 2008ـ
إخراج ليليان البستاني) ،علمًا بأنه
ً
إجماال أعطى للبنان أكثر من6500
ساعة كتابة على الشاشة الصغيرة.

