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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
«شباط» الناس

صورة
وخبر

ّ
تخـص «أوبـرا بـوردو» راقـص الباليـه والكوريغـراف الروسـي الراحـل رودولـف نورييـف (1938
ّ
ـــ  )1993بمعـرض يواصـل اسـتقبال الـزوار لغايـة الثانـي مـن أيلـول (سـبتمبر)  .2018يضـم
المعـرض صـورًا فوتوغرافيـة بعدسـات مختلفـة للفنـان الـذي كان مـن أوائـل المشـاهير
الـروس الذيـن انشـقوا فـي االتحـاد السـوفيتي ّ
وفـروا إلـى الغرب في عـام  ،1961إبـان الحرب
البـاردة ،قبـل أن يفـارق الحيـاة بسـبب اإليـدز عـن عمـر  54عامـا( .نيكـوال تـوكا ـــ أ ف ب)

ُ
العجائز يخافون َ
شهر شباط...
َ
ُّ
شباط الذي َيستقوي على الضعفاء،
َ ُ
خطف َ
أرواح العجائز.
وي
ُ
ت َص ّدقون؟
أنا ُ
لست ّ
رتعدون في
ممن يهابون شباط َوي ِ
مواجهته.
ِ
ً
ً
َ
َ
سنة وجولة بعد جولة،
أستطيع ،سنة بعد ٍ
َ
ْأن ُأ َم ِّـر َر ُه هكذا ـ م ْ
تحت إبطي ـ وأنا أبتسم
ن
ِ
ِ
َ َ ِّ
ّ
ُمـتطلعًا بكل ثقة
إلى ما َتع ُدني ب ِه أحالمي م ْ
الربيع
أزهار
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
التي هناك...
َ
اآلخر ِمن الحقل.
الطرف
هناك في
ِ
ِ
ُ ّ
ُ
ما أخاف ُه حقًا هو ذاك الـ «شباط» القاسي
ُ
ُ
ُ
َ
طول حيا ٍة
ذاك ْالداكن الطويل الطويل الذي ِب ِ
كاملة
ُ ُ ُ َ َ َ ُّ
«شباط» الذي َيصعب قهره وتـتـعـذر
ُ
مواجهته...
ْ
ُ
الظالمُ ،
ُ
العنيد،
«شباط»
عديم الرحمة :
«شباط الناس»...
2017/12/19

أنطوني ونسي :بيانو وجاز في «بلونوت»

ّ
التصوف والعرفان
على طاولة «المعارف»
ّ
في ظل أنشطتها الهادفة إلى
«خلق حضور فاعل في الوسط
العلمي والثقافي وتجسير
التواصل بني االتجاهات الدينية
والفكرية املختلفة» ،يواصل
«معهد املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» تنظيم
املواعيد الثقافية ّ
املنوعة بشكل
دوري .هكذا ،يدعو املعهد غدًا
الخميس إلى حضور محاضرة
أكاديمية يلقيها الباحث التونسي
الهذيلي بن محمد املنصر ،بعنوان
ّ
«التصوف والعرفان في املجتمعات
ّ
اإلسالمية» ،ويحتضنها مقره في
حي األميركان.
ّ
«التصوف والعرفان في
محاضرة
املجتمعات اإلسالمية» :غدًا الخميس ـ
ً
مساء ـ «معهد املعارف
الساعة السادسة
ّ
الحكمية» (حي األميركان ـ «مجمع اإلمام
املجتبى» ـ الطابق الرابع ـ ضاحية بيروت
الجنوبية) .لالستعالم05/642191 :

ّأسامة بعلبكي
رسام حياتنا المعاصرة
اختار التشكيلي اللبناني أسامة
بعلبكي ( 1978ـ الصورة) Against
 the Grainعنوانًا ملعرضه الجديد
غد في «غاليري
الذي ينطلق بعد ٍ
صالح بركات» .يضم املعرض
لوحات البن بلدة العديسة
الجنوبية ،بعضها لم ُي َر من قبل،
أنجزت في الفترة املمتدة بني
عام  2010ويومنا الحالي .يهدف
هذا املعرض املستمر لغاية 25
آب (أغسطس) املقبل إلى الدفاع
عن مكانة بعلبكي املرتكزة إلى
مالحظة ورسم الحياة املعاصرة .ال
ترتبط هذه القطع بمفهوم أو فكرة
واحدة ،بل تنبع عالقتها من كونها
تعليقًا على الواقع االجتماعي
السياسي للفنان.
غد
افتتاح  :Against the Grainبعد ٍ
الجمعة ـ  19:00ـ «غاليري صالح
بركات» (كليمنصو ـ بيروت).
لالستعالم01/365615 :

على مدى خمسة عروض بني  17و21
تموز (يوليو) الحالي ،يستضيف
مقهى «بلونوت» البيروتي عازف
البيانو وموسيقى الجاز األميركي
الشهير ،أنطوني ونسي ( 1972ـ
الصورة) .لن يكون الفنان النيويوركي
وحيدًا في هذه السهرات ،إذ سيشاركه
َّ
املوسيقيني :إيلي عفيف
األداء كل من
(باص) وروني عفيف (درامز) ،اللذين
سيحضران خصيصًا من دبي،
باإلضافة إلى الفنان آفو توتونجيان
(ألتو ساكسوفون).
ارتبط اسم ونسي مهنيًا بالكثير من
العازفني؛ من بينهم:
كريستوفر
هوليدي،
نينا فريلون،

كيني غاريت وإلفني جونز ،كما عزف
ّ
وسجل مع مجموعات من:
بانتظام
كارل آلي ،واالس روني ،نيكوالس
بايتون ،كيني ديفيس ،فينسنت
هيرينغ ،كريس بيك ،تيم وارفيلد،
وديلفيو مارساليس .وهو حاليًا
عضو في فرقة  .Chico Freemanسبق
ألنطوني املشاركة في «مهرجانات
بعلبك الدولية» مع عازف الدرامز
األميركي لويس هايز في عام ،2011
قبل أن يحيي في العام التالي  12حفلة
في .Blue Note
حفالت أنطوني ونسي :بني  17و 21تموز
ـ  22:00ـ ( Blue Noteشارع املكحول
ـ الحمرا) .لالستعالم:
01/743857

 PRAEDفي مترو:
شعبي وإلكترونيك
تضرب فرقة  PRAEDموعدًا
جديدًا مع الجمهور في «مترو
غد الجمعة .أبصر
املدينة» بعد ٍ
الثنائي النور في عام 2006
على يد اللبناني رائد ياسني
(كيبوردز ،البتوب ،إلكترونيات،
غناء) والسويسري شبه املقيم
في لبنان بايد كونكا (الصورة
ـ كالرينيت ،باص إلكتروني،
ّ
ويقدم منذ ذلك
وإلكترونيات)،
الحني خليطًا من املوسيقى
ّ
الشعبية العربية ،والجاز الحرّ ،
واملوسيقى اإللكترونية ،علمًا بأنه
خالل سنوات عملها املزدحمة،
نجحت  PRAEDفي خلق شبكة
عاملية من العالقات مع موسيقيني
شهيرين على صعيد التعاون
الفني. .
غد الجمعة ـ
حفلة  :PRAEDبعد ٍ
 22:00ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم76/309363 :

