الجمعة  24أيار  2019العدد 3765

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

روبنسون كروزو الثاني

أبصر «مش من زمان» النور في العيد العشرين لـ «مسرح المدينة»

رمضان أحلى في «مسرح المدينة»
اعتاد الجمهور خــال السنوات املاضية
على أن تكون في جعبة «مسرح املدينة»
(الـحـمــرا ـ ـ بـيــروت) مواعيد ّ
فنية ّ
منوعة
خ ــاص ــة ب ـش ـهــر ال ـ ـصـ ــوم .ه ـ ــذه ال ـس ـنــة،
انـطـلـقــت األن ـش ـطــة الــرم ـضــان ـيــة ف ــي 11
أيــار (مــايــو) الحالي مع مسرحية الدمى
«حكايات األرنب زنبق» لفرقة «السنابل»
الـتــي ُعــرضــت ثــانـيــة فــي  18مــن الشهر
نفسه .وفي  17أيار ،أطلت الفنانة اللبنانية
سمية بعلبكي على الخشبة حيث أحيت
سهرة مخصصة بريبيرتوار أم كلثوم.
ّ
يتجدد املوعد مع
اليوم الجمعة (،)21:30
عــرض «مــش من زمــان ـ حكاية نضال»
ال ــذي ّقدمته املسرحية اللبنانية نضال
األشقر ّ
للمرة األولــى في عــام  2017في
الـعـيــد الـعـشــريــن لـ ـ «م ـســرح املــدي ـنــة» .ثم
أعـ ــادت ال ـك ـ ّـرة فــي خــريــف  2018ضمن
فـعــالـيــات ال ـ ــدورة األولـ ــى م ــن «مـهــرجــان
املـســرح األوروب ــي فــي لبنان» حيث كان
العمل العربي الوحيد على البرنامج ،في
آذار (مارس) املاضي.
ّ
إن ـهــا ال ـس ـيــرة الــذات ـيــة لـ ـ «س ـ ّـي ــدة املـســرح
ّ
الـلـبـنــانــي» وم ــذك ــرات مـغـنــاة وممسرحة
ع ــن طـفــولـتـهــا ،ت ـت ـشــارك تـقــديـمـهــا على
الخشبة مــع أربـعــة موسيقيني لبنانيني،
ه ــم :خــالــد الـع ـبــدال ـلــه ومـحـمــد وابــراه ـيــم
ّ
ستتحدث الـ
عقيل ونبيل األحمر .وفيها،

«متروفون» يحتفي
 ...بسامي الصيداوي
يوم الثالثاء املقبلّ ،
يقدم
«متروفون» حلقة جديدة
في «مترو املدينة» (الحمرا)
ّ
مخصصة لسامي الصيداوي
(الصورة) .خالل هذه السهرة،
سيستمتع الجمهور بمختارات
من ريبيرتوار هذا الفنان
اللبناني بصوت سماح بو املنى،
على أن يرافقه املوسيقيون:
ضياء حمزة (أكورديون) ،وفرح
ّ
قدور (بزق) ،ومكرم بو الحسن
(باص) ،وأحمد الخطيب (إيقاع).
أما ّ
ّ
فيتوالها
مقدمة الحلقة،
هشام جابر .تجدر اإلشارة إلى
ّ
أن «متروفون» هو استحضار
ألرشيف اإلذاعة اللبنانية ،ولجزء
من التاريخ الغنائي اللبناني
املنسي واملهمل بقصد أو من
دونه.
«متروفون» ّ
يقدم سامي الصيداوي:
الثالثاء  28أيار (مايو) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا
العاشرة
ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

«الست نضال» عن ذكريات من قريتها
دي ـ ــك امل ـ ـحـ ــدي ،وش ـخ ـص ـي ــات أس ـه ـمــت
ّ
تستمد بطولتها من
فــي صنع خيالها،
األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة ،وم ــن ك ــل م ــا كــان
يــواج ـهــه ال ـقــوم ـيــون ال ــذي ــن ك ــان وال ــده ــا
أسد األشقر أحدهم .هكذا ،وبني الخيال
ّ
سنتعرف
والــواقــع واليومي والـشــاعــري،
إل ــى مـكـ ّـونــات طـفــولــة وشخصية إحــدى
أب ــرز مــن ســاهـمــوا فــي تـطــويــر املحترف
املسرحي اللبناني فــي العقود املاضية.
ّ
علمًا ّ
بأن بطلة «زنوبيا» تولت شخصيًا
إعداد العرض وتنفيذه.
املـ ــوعـ ــد األخ ـ ـيـ ــر ض ـم ــن ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـخــاص ،سـيـكــون ي ــوم األح ــد املـقـبــل مع
عـ ــرض دمـ ــى م ـ ّ
ـوج ــه ل ـل ـص ـغــار وال ـك ـبــار
بعنوان ّ
«سري للغاية» .العمل عبارة عن
مجموعة اسكتشات ألن ــواع مختلة من
الدمى من توقيع فرقة «إيد وحدة ـ دمى»
التفاعلية التجريبية ،على أن تتبعه ورشة
ب ـس ـي ـطــة حـ ــول ص ـن ــاع ــة دمـ ـ ــى« .سـ ـ ّـري
للغاية» (أداء وتـحــريــك :حسني الحسن،
وم ــؤي ــد امل ـح ـمــد ،وع ـم ــر بــاك ـيــر ،وأح ـمــد
اسماعيل ،وأيمن املحمد ،وزوربــا الشوا،
وأمــانــي محمد ،وج ــودي عيسى ،وغــزل
محمود ،وبيان فتوح) من تأليف الفرقة
ّ
الـتــي تأسست فــي عــام  ،2017ووقعها
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـع ــائ ــدي لـنــاحـيــة اإلخ ـ ــراج،

ّ
تولت مريم سمعان ّ
مهمة صناعة
فيما
الــدمــى ،واهـتــم س ــاري مصطفى بــإعــداد
السينوغرافيا.
عبر الدمج بني الخيال والواقع في قوالب
كــومـيــديــة تــرفـيـهـيــة ،ت ــدور األح ـ ــداث في
ضيعة صغيرة يعرف سكانها بعضهم
الـبـعــض ج ـ ّـي ـدًا .ذات يـ ــوم ،يــدخـلـهــا أحــد
صحافيي الـ ـ «ب ــاب ــارات ــزي» ال ــذي يبحث
عــن «س ـكــوب» ،فيظهر فــي نقل مباشر
ّ
ُليخبرنا بأنه قدم إلى القرية بعدما راجت
شــائـعــة ح ــول وج ــود س ـ ّـر خـطـيــر ّ
مخبأ
فـيـهــا .وف ــي تـلــك الـلـحـظــة ،يـعـلــم األهــالــي
ب ـم ــوض ــوع ال ـ ـسـ ـ ّـر ،ل ـت ـت ـشـ ّـعــب ال ـخ ـطــوط
ّ
الــدرامـيــة ،إذ يعتقد كــل فــرد أن شخصًا
ما قد كشف ّ
سره الخاص ،لتسود حالة
عامة مــن التوتر واإلح ـبــاط .أمــا الرسالة
األس ــاس ـي ــة م ــن «سـ ـ ـ ّـري ل ـل ـغ ــاي ــة» ،فهي
بــاخ ـت ـصــار ّأن ل ـكــل إن ـس ــان س ـ ّـر يجب
احترام رغبته في الحفاظ عليه.
«م ــش م ــن زم ـ ــان» :ال ـي ــوم الـجـمـعــة ـ
ً
مساء/
الساعة التاسعة والنصف
ّ
غد األحد ـ يبدأ
«سري للغاية :بعد ٍ
العرض عند الساعة الثانية من بعد
الظهر وتتبعه الورشة بعد ساعة ـ
«مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/753010 :

َ ْ
«بالحب ب َصل»:
تساؤالت وإشكاليات

وزاهي
أميمة
قصائد وحبّ

ْ
«بالحب َب َصل» (إشراف فرقة
«زقاق) هو عنوان عرض
مسرحي جديد يحتضنه
«استديو زقاق» (بيروت) في
ّ
األول والثاني من حزيران
(يونيو) املقبل ،من إعداد وتمثيل
ّ
شبابية اجتمعت على
مجموعة
حب املسرح ،مؤلفة من :أنيس
ناصر الدين ،وباتريسيا أما
غاليغو ،وربيع طربيهّ ،
وريان
صفا ،وصالح عبروش ،وعزيز
غدار ،وعلي محمد يونس ،وعمر
غدار ،ولؤي األشقر ،وماريا
األشقر ،ومحمد الحسني ،ومحمد
أمير ،وموسى حبيب .يتناول
العمل موضوع الحب ،ويطرح
ّ
تتنوع بني
تساؤالت وإشكاليات،
الطائفية والعنصرية والجنسية.

بعد النبطية في بداية الشهر
ّ
الحالي ،تحط الفنانة اللبنانية
أميمة الخليل (الصورة) والشاعر
واإلعالمي اللبناني زاهي وهبي
في صيدا ،في ّ
األول من حزيران
(يونيو) املقبل ،وتحديدًا في
«مركز معروف سعد الثقافي»
الذي يدعو إلى النشاط إلى
جانب «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» و«جمعية تقدم املرأة
في النبطية» و«جمعية بيت
ّ
املصور في لبنان» و«جمعية
التنمية لإلنسان والبيئة».
ّ
يقدم الثنائي أمسية «قصائد
وأغنيات» للحب والحياة والوطن
واإلنسان ،فيما تلقى ّ
مهمة
التقديم على الصحافي كامل
جابر.

ْ
مسرحية «بالحب َب َصل» 1 :و2
حزيران ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «استديو زقاق» (تقاطع مار
ّ
مخايل برج حمود ـ بيروت) .الدخول
مجاني .لالستعالم01/570676 :

«قصائد وأغنيات» :السبت  1حزيران ـ
ً
مساء ـ مسرح «مركز
الساعة العاشرة
معروف سعد الثقافي» (صيدا ـ جنوب
لبنان) .الدعوة عامة .لالستعالم:
 07/725001أو 70/725001

ّ
ُ
وك ّه ِان ِه َ
معابده:
وس ّيافي
قراصنت ِه
وبطش
خوفًا ِم َن اللـ ـ ِه،
ِ
ِ
ِ
ٌ
كوكب األبالسة.
هارب إلى
أنا
ِ
..
ُ
ُّ
ْ
شيء تحت السيطرة
أطم ِئنكم:كل
ٍ
ّ
وما َ
عاد ينقصني إال:
ٌ
زورق صغير،
ٌ َ ٌ
ديعة َ
وحلوب،
ومعزاة و
ُ
و«فريدي» َص ٌ
موت وأصيل القلب
ْ
َ
القلوب اليائسة.
وأصحاب
واآلبقني،
أسرار
ال ُيفشي
ِ
ِ
ِ
الزنادقةِ ،
ّثم  :ال َ
َ
شيء.
أحد  ،وال
..
َ
ُدعاءكم!
2018/7/27

باب الكهف:
على ِ
َ
ّ
ُ
أنصحك:
املعبد الفقير،
بدخول هذا
قبل ْأن تفك َر
ِ
ِ
ّ ً
إقرع الباب!
أوالِ ً :
ّ
نتظر من ُ
يفتح لك!
وأوال :اِ ِ
ّ ّ ً ّ ً
وأوال :
ثم أوال
ُ
وخنجرك كما يليق بالضيوف َّ
َ
َ
املؤدبني
رأسك
حن
ِ
اِ ِ
ْ
َ َ َ ُْ َ
َ
َ
وادخل بقلبك العاري ،وقدميك اليمـنـيني!
حينئذ َ ،
حني ِئ ٍـذ ّأيها الغالي :
ٍ
ً َ َْ َ ً
وط َ
ئت ملجأ ،وحـلـلت أهال!
ِ
ْ
حينئذ :سالاااام!...
ٍ

2018/7/27

