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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

شعراؤها..
َ
ما َأ َ
فقر حظوظهم
ِق ّديسي هذه األرض
صائرهم،
خوف على َم
الذين ال زالوا حتى اآلن ،وبال ّأي
ٍ
ِ
ّ
َي َتمتعون ،دونما مواربة،
وأحالم أشجار،
بعقول ِديدان،
ِ
ِ
وقلوب َبهائم!
ِ
 ...وما أغناهم أيضًا!
األرض األوفياء.
ّ :قديسي
ِ
2018/7/9

األحفاد

صورة
وخبر

بعد حفلة لندن التي أرهقت الفرقة (منذ بيروت ومعاناة التأشـيرة إلى باريس وجحيم
ً
انتهاء بالهفـوات التنظيمية) ،وصل
العبـور نحـو بريطانيـا بالتزامن مع إضراب الجمـارك
الفنـان زيـاد الرحبانـي إلـى هولنـدا ليقـدم حفلتـه األخيـرة مـن الجولـة األوروبيـة التـي
انطلقـت مطلـع الشـهر الحالـي مـن برليـن .إنهـا مسـك الختـام موسـيقيًا .إنهـا قمـة
قصـر األونيسـكو ًفـي بيروت
لناحيـة المـكان الـذي احتضـن األمسـية .لنقـل إن ً
األناقـة ّ
هـو مصغـر عـن  De Doelenفـي روتـردام ،حجمـا ،أناقـة ،تنظيمـا ،رهبـة ،تهذيبـا
وروحـا .الكواليـس أشـبه بغـرف ضيـوف األمـراء .المسـرح والقاعـة مـن الطـراز الفخـم
والضخـم .لكـن ،مـن أيـن أتـى أكثـر مـن ألـف شـخص؟ كيـف ومتـى ملأوا المـكان؟
البلـد صغيـر والجاليـة العربيـة فيـه كذلـك .مـع ذلـك ،جذبهـم زيـاد الرحبانـي بشـخصه
وفنـه ،فكانـوا علـى الموعـد ،مـع أن الحضـور الهولنـدي كان أيضًا كبيرًا نسـبيًا .هكذا
انتهـت الرحلـة بمغامراتهـا التـي تفوق الخيال ،بنسـبة مشـاكل معدومـة ،بالنظر إلى
َّ
المطـول صلـة
الظـروف المعلومـة والطارئـة ...وللبحـث

زكي ناصيف ال يزال بيننا
في الذكرى الخامسة
عشرة لرحيل الكبير
زكي ناصيف (1916
ـ  /2004الصورة)،
ينظم «مسرح املدينة»
(الحمرا) باالشتراك مع
برنامجي «أنيس املقدسي
لآلداب» و«زكي ناصيف
للموسيقى» في «الجامعة
األميركية في بيروت»،
غدًا الثالثاء ندوة بعنوان
«زكي لو حكى» .يشارك
في الندوة األب بديع
الحاج (جامعة الكسليك)،
ونداء أبو مراد (الجامعة
األنطونية) ،والكاتب
والناقد املوسيقي الياس
سحاب ،على أن يسبقها
عرض وثائقي عن
مسيرة الفنان اللبناني
الراحل .وفي اليوم
التالي ،يحتضن الفضاء
نفسه حفلة بعنوان «باقون ولو رحلنا» تتخللها باقة من أعمال
زكي ناصيف ومبدعني معاصرينّ ،
تؤديها «فرقة املوسيقى العربية»
التابعة لـ «برنامج زكي ناصيف» في الـ  ،AUBبقيادة العميد جورج
ّ
ّ
ّ
حرو .علمًا بأن منال بو ملهب تولت تدريب الكورال .يذكر أن ريع
السهرة يعود لدعم برنامج «زكي ناصيف للموسيقى».
ً
مساء* /حفلة «باقون
*ندوة «زكي لو حكى» :غدًا الثالثاء ـ الساعة السادسة
ً
مساء ـ «مسرح املدينة» (الحمرا
غد األربعاء ـ الساعة الثامنة
ولو رحلنا» :بعد ٍ
ـ بيروت) .البطاقات متوافرة في «مكتبة أنطوان» .لالستعالم01/350000 :
ّ
(مقسم )2685 :أو 01/753010

سيذهبون ( /ذهبوا).
ُ
ُ
الجميع سيذهبون ( /الجميع ذهبوا).
ّ
َ ّ
َ
بأناشيد جديدة،
لغات جديدةَ ،ويترنمون
سيتعلمون ٍ
َ
بقلوب جديدة.
أحالمهم
ويرسمون
ٍ
ُ
َ َ ُ َ
ّ
َ
سينسون كيف تلفظ «بابا ،و جدو ،و حبيب قلبي».
َ
ُ
غير ما أوصيتهم
وعلى ِ
َ
َ
سيزرعون بذور األزهار (تلك التي حملوها ِمن

بالدهم)
ِ
حدائق املنافي.
في
ِ
َ
ُ
ستصير املنافي أوطانهم
َ
ُ
َ
تلكَ ...
ّأما َ
َ
َ
ّ
تلك التي كانت تسمى أوطانهم ومساقط
رؤوسهم
َ
ُ
ُ
ـيصير اسمها:
ف
َ
ُ
أسالفنا.
مقابر
تلك التي فيها
ِ
َو سيقولونَ :
نجونا.
2018/5/17

«صوت» أميمة الخليل يصدح في النبطية
ّ
بعد جولة على مناطق لبنانية ّ
عدة ،يحط ألبوم «صوت» (مؤلف من  11أغنية)
قريبًا في النبطية (جنوب لبنان) ،بدعوة من «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
ّ
املصور في لبنان» و«جمعية
و«جمعية تنمية اإلنسان والبيئة» و«جمعية بيت
ّ
تقدم املرأة في النبطية» .في 16
آذار (مارس) الحالي ،تستضيف
قاعة ومسرح «ثانوية حسن
ّ
الصباح الرسمية» (النبطية
كامل
ـ جنوب لبنان) احتفال توقيع
األلبوم الذي يجمع الفنانة
اللبنانية أميمة الخليل بـ «كورال
الفيحاء» اآلتي من طرابلس
(شمال لبنان) بقيادة املايسترو
ّ
بركيف تسالكيان (تول ّى اإلدارة
الفنية للمشروع) .يتخلل األمسية
ُأداء مختارات من العمل الذي
عام ْيّ ،
أنجز على مدى َ
ولحنه
الفنان اللبناني مرسيل خليفة،
ّ
ووزعه إدوار طوريكيان ،فيما
كلماته عبارة عن أشعار لنزار
ومنصور الرحباني،
قبانيّ ،
ومروان مخول ،والياس لحود،
وبطرس روحانا ،وطالل حيدر،
باإلضافة إلى نص من نشيد
األناشيد من العهد القديم.
توقيع ألبوم «صوت» :السبت  16آذار
ً
مساء
ـ الساعة السادسة والنصف
ـ قاعة ومسرح «ثانوية حسن كامل
ّ
الصباح الرسمية» (النبطية ـ جنوب
لبنان).
لالستعالم:
www.althakafi-aljanoubi.com

مسرح «إشبيلية»:
للنساء فقط!
ّ
بعد االحتفال بعيد األم ،ينظم
«مسرح إشبيلية» (صيدا ـ جنوب
لبنان) في  23آذار (مارس)
الحالي ورشة عمل مخصصة
للنساء فقط تحت عنوان
«العالج بالرقص والحركة».
على مدار ساعة ونصف الساعة،
ّ
يوفر النشاط فرصة لـ «تجديد
املرح واملتعة ،وتنشيط الجسد
والعالقة باملحيط ،إلى جانب
اختبار مشاعر ّ
عدة من خالل
مساحة آمنة للسيدات من جميع
األعمار والخلفيات» .تدير ورشة
العمل ليا نصر الله (الصورة)
الحاصلة على ماجستير في
العالج النفسي بالرقص والحركة
من «جامعة غولد سميث» في
إنكلترا.
ورشة «العالج بالرقص والحركة»:
السبت  23آذار ـ الساعة الحادية عشرة
صباحًا ـ «مسرح إشبيلية» (صيدا).
للتسجيل واالستعالم 03/190497 :أو
info@ishbiliatheatre.com

