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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

رسالة إلى «فرانشيسكو غويا»

صورة
وخبر

أطلـت الفنانـة التونسـية آمـال المثلوثـي علـى جمهورهـا أول مـن أمـس لتنشـد
الحريـة مجـددًا خلال افتتـاح «أيـام قرطـاج لإلبـداع المهجـري» فـي دورتهـا األولى.
مسـيرة المثلوثـي المقيمـة فـي باريـس ،حملـت تأثيـرات موسـيقية مختلفـة مـن
فرنسـية وتونسـية ويابانيـة ،إلـى جانـب تأثرها بتجربة الشـيخ إمام وفيروز ومرسـيل
خليفـة ،مـا أنتـج دمجـا نـال إعجـاب جيـل الشـباب .شـاركت المثلوثـي فـي الثـورة
ّ
التونسـية عـام  ،2011وصـارت أغانيها أحد التعبيرات الموسـيقية لهذه االنتفاضة.
يذكـر ّأن المهرجـان ّ
كـرم الفنانـة درة كأحـد أبـرز الوجـوه التونسـية التـي نجحـت في
المهجـر ويسـتمر حتـى  19تشـرين األول (أكتوبـر) فـي «مدينـة الثقافـة» (ياسـين
غايـدي ـــ األناضول)

العزيز فرانشيسكو...
ً
ٌ
سالما ورحمة ،وبعد:
ُ
ً
ً
ُ
ّ
حقيقيًاُ ،له هيئة املوت
أعرف رجال ،رجال
َ
(تعال وانظر!)
ُ
ْإن َ
كنت ال تزال ،على عهدي بك،
َ َ
أخطاء اآللهة
مفتونًا ِبـتــق ّـصي
ِ
َ
وتصوير ُ
أعي
املوت،
وبارعًا في مطارد ِة ِ
ِ ِ
الخائفني ِمن املوت،
َ
ْ َ
فإذن تعال! تعال سريعًا!
ُ
ٌ َُ
هي فرصة ال تف ّـو ُت وال َيسهل
ُ
تعـويضها:
ُ ُ
ُ
وأذبحه
غافل ُه
أنا أ ِ
ْ
ُ ّ َ َ ُّ
َ
هم بالت َسـت ِـر على جريمة،
وأنت ،كي ال تت
ْ
َ ُ
َ
ُ ِّ ُ
أنك لم تبصر ،وت َوثـق الحادثة.
ت ّدعي
َ
تعال سريعًا  ،فرانشيسكو!
َ َ
تعال وأنـ ِقـذنا!...
2017/12/7

ّ
«تجلي صوفي» :القونا عالحمرا!

سهرة الخميس
مع «خفافيش الليل»

نحن الناس
أصل المسرح

«خفافيش الليل» ،فرقة
ّ
شبابية مؤلفة من خمسة
موسيقيني لبنانيني «عبالن
ّ
يفشوا خلقن» .األسبوع املاضي،
بدأ هؤالء إحياء حفالت في
ّ
يتجدد
«تياترو فردان» ،على أن
ّ
املوعد في املكان نفسه مساء كل
خميس ،مع احتمال أن ينتقل
الحقًا إلى فضاءات أخرى .قبل
الوصول إلى صالة املسرح،
وبالقرب من الحانة ،سيكون ريان
الصورة) وأسامة
الهبر (كيبورد ـ
ّ
الخطيب (باص) وبشار فحلو
(قانون) وسلمان بعلبكي (رق)
ووليد ناصر (طبلة) بانتظاركم
ّ
مسلية ورقصًا.
إلحياء سهرة
ّ
البرنامج يتألف من أغنيات
عربية من السبعينيات وحتى
اليوم ،ألسماء أمثال عمرو دياب
ووليد توفيق وأحمد عدوية
وجورج وسوف وغيرهم.

في  27تشرين ّ
األول (أكتوبر)
الحالي ،يستقبل «مسرح وسينما
إشبيلية» (صيدا) عرضًا لفرقة
«الجسر األحمر» ملسرح إعادة
التمثيل .في هذا النوع من
املسرح ،يشارك الناس قصصًا من
ّ
ويعبرون عن
حيواتهم الشخصية
مشاغلهم وأفكارهم ،قبل أن يقوم
فريق من املمثلني واملوسيقيني
بتحويلها إلى مشاهد ارتجالية
توضح تجربة صاحب ّ
القصة
األصلية .يستخدم مسرح إعادة
التمثيل كطريقة لتشجيع الحوار
وبناء املجتمع في عدد من الدول
حول العالم ،كما ُيعتبر دور
الجمهور فيه أساسيًا.

كل خميس ـ  22:30ـ «تياترو فردان»
(سنتر دون ـ بيروت) .لالستعالم:
 01/800003أو 70/693919

مسرح إعادة التمثيل :السبت 27
تشرين ّ
األول ـ الساعة السابعة
ً
والنصف مساء ـ «سينما ومسرح
إشبيلية» (شارع حسام الدين
الحريري ـ صيدا ـ الجنوب) .الدخول
مجاني .للتسجيل:
 info@ishbiliatheatre.comأو
71/270090

ّ
ّ
«تجلي صوفي» في  24تشرين ّ
األول
يتجدد املوعد مع فرقة
(أكتوبر) الحالي في «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .سهرة
أشبه برحلة خاطفة إلى زمن الفن الشرقي األصيل .منذ أشهر،
ّ
تشكلت هذه الفرقة من أربعة موسيقيني اجتمعوا في بيروت،
ّ
وفي رصيد كل منهم خبرة ال تقل عن عشر سنوات في مجال
الفن .وهم :زكريا العمر (عود ـ غناء) ،طارق بشاشة (كالرينيت)،
عبودي جطل (إيقاع) ونذير سالمة (غيتار) .ومنذ ذلك الحني،
ينشط هؤالء في العاصمة اللبنانية وغيرها من املناطق ،كما
ّ
يقدمون أعمالهم عبر السوشال ميديا وموقع «يوتيوب».
ّ
«تجلي صوفي» :األربعاء  24تشرين ّ
األول ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

