الجمعة  23آب  2019العدد 3838

ّ
ويتمدد
باق
«نحنا والقمر والجيران» ٍ

ّ
الفنون الحية تنتعش بين الناس

ّ
تقدم «كهربا» عرض «كان في عصفور عالشجرة» في صيدا

في دورته السادسة ،اتخذ مهرجان ً «نحنا
والقمر والجيران» في  2019انعطافة ّ
جدية
مــع تـمـ ّـدده إلــى مناطق لبنانية ع ـ ّـدة .البداية
فــي  18آب (أغ ـس ـطــس) الـحــالــي كــانــت من
طرابلس ،قبل االنتقال إلى الهرمل (،)18/8
فيما ستكون املحطة املقبلة في ّ
حمانا بني
 23و 25آب ،قبل الختام في صيدا في 29
مــن الشهر نفسه .املـهــرجــان ال ــذي اشتهر
ضمن نطاق املدينة منذ انطالقته عام 2011
على درج «الفوندوم» (مــار مخايل) ،سعى
ّ
منذ البداية إلى الوصول لكل الناس والفئات
ّ
والعمرية .ضمن هذا الهاجس،
االجتماعية
ّ
يشكل االنتشار املناطقي هذه السنة فرصة
ّ
للتعرف إلى عشرات الفنانني/ات من لبنان
والعالم الذين اجتمعوا للمشاركة في هذه
الفعالية .ضمن برنامج الــدورة الحالية ،ما
يــزيــد على  20عــرضــا تـتــوزع على املسرح
وال ــرق ــص وال ـس ـيــرك وال ــدم ــى وال ـح ـكــواتــي،

تحية ريمي ّبندلي
إلى جورج يمين
غد األحد ،تدعو «جمعية
بعد ٍ
جورج ّ
يمني الثقافية» إلى حضور
موعدها السنوي الذي يحتضنه
دير مار سركيس وباخوس في
إهدن (شمال لبنان) .هذه السنة،
ّ
تحل الفنانة اللبنانية ريمي بندلي
( 1979ـ الصورة) ضيفة على الحدث،
إذ تحيي أمسية غنائية تستعيد
خاللها أغنيات الطفولة التي كتبها
الشاعر اللبناني الراحل جورج ّ
يمني
رأسها «عطونا
( 1955ـ  ،)2000وعلى
ّ
الطفولة» التي ّأدتها في عز الحرب
األهلية واستحالت نشيدًا للصغار
القابعني تحت ويالت النزاعات،
«غسل ّ
باإلضافة إلى ّ
وج ّك يا قمر»
ّ
و«طفوا النار» و«طير وعلي يا
حمام».
أمسية ريمي بندلي :األحد  25آب
(أغسطس) الحالي ـ الساعة السادسة
ً
مساء ـ دير مار سركيس وباخوس
(إهدن ـ شمال لبنان) .الدعوة عامة.

ً
وص ـ ــوال إل ــى املــوس ـي ـقــى وال ـغ ـنــاء واألفـ ــام
ّ
البصرية وغيرها .ينطلق برنامج
والفنون
ّ
حمانا عند السابعة إال ربـعــا مـســاء اليوم
ّ
ّ
ّ
مع املصورة اللبنانية إلسي حداد التي تقدم
عــرضــا يجمع بــن الفوتوغرافيا والـصــوت
ب ـع ـنــوان «فـسـحــة مـسـتـهــدفــة ـ ـ ع ــن الـحـيــاة
مــا بـعــد الـسـجــن» ،سيتمكن الـجـمـهــور من
مشاهدته في اليوم التالي مع بدء البرنامج
ً
مساء .ومن ضمن
عند السادسة إال ربعًا
ّ
محطات الليلة ،هناك الرواية الشفهية «جتة
ّ
وجـ ـت ــت» ال ـت ــي سـيـسـتـمــع إلـيـهــا
وج ــت ـت ــن ِ
الجمهور غدًا أيضًا بصوت يونان مالك .أما
ّ
مجموعة «كهربا» املنظمة للمهرجان ،فلها
حصة مع عرض الدمى «فواصل حاملة» (س:
 19:30و ،)21:30ليتجدد املوعد معها في
اليوم التالي (س 19:30 :و .)21:00مسرح
الشارع حاضر في عرض «بهلوان الحبل»
لبيار ديــو الـيــوم ( )22:15وغ ـدًا (،)20:30

ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى «ك ـل ـمــات ت ـق ــرأ» لـ ـ «كـلـمــات
للنشر» املتخصصة بكتب األط ـفــال ،وهو
عبارة عن قراءة ومعرض (اليوم س18:45 :
و ،19:45وغدًا س 17:45 :و 19:30و.)21:00
الفنانة الفلسطينية أمــل كـعــوش ستحيي
أمسية موسيقية ـ غنائية بعنوان ّ
«قررنا
اآلتـ ـ ــي» ( ،)21:20ف ـي ـمــا ي ـح ـجــز ال ـس ـيـ َـرك
املعاصر مكانًا له من خالل «انتبه َعحالك»
ملــارك أوسرتهوف (اليوم س ،20:00 :وغدًا
س .)21:15 :وتعرض ريما مارون مقتطفني
ـأســرونــا»
مــن مـ ُشــروع فيديو بعنوان «ال تـ ِ
الــذي تسائل فيه منظور املشاهد للصورة
(اليوم س ،18:45 :وغدًا س .)17:45 :فاليري
كاشار وشانتال مياك تجتمعان في «قصة
غد (س)18:30 :
البيضة و »...لترويا مساء ٍ
قصة موسيقية بالعربية والبرتغالية ،قبل
أن يحني موعد مسرحية «إش لي بـ ِـدش!»
لفريق «العمل لألمل» (س ،)18:30 :ثم تطل
حنان الحاج علي في عرضها املونودرامي
الشهير «جوغينغ» (س .)19:00 :في سياق
جولته العربية والعاملية ،يختتم املوسيقي
ال ـل ـب ـنــانــي ط ـ ــارق ي ـم ـنــي (ب ـي ــان ــو) أنـشـطـتــه
اللبنانية بعد غد األحد بأمسية «جاز أفرو
عــربــي» (س )20:30 :بمشاركة م ــارك أبو
الحسن (بــاص) وفــؤاد عفرا (درام ــز) .بعد
ّ
حمانا ،ينتقل «نحنا والقمر والجيران» إلى
مسرح وسينما «إشبيلية» في صيدا ،وفي
جعبته سلسلة من املواعيد من بينها «كان
في عصفور عالشجرة» ملجموعة «كهربا»
(س ،)18:00 :وأمـسـيــة موسيقية لشذى
الـيـمــن (س )21:00 :الـتــي تختتم فعاليات
املهرجان.
«ن ـح ـنــا وال ـق ـم ــر والـ ـجـ ـي ــران» :م ــن 23
إلــى  25آب في «بيت الفنان ـ ّ
حمانا»
(جبل لبنان) ،وفــي  29آب فــي مسرح
وسينما «إشبيلية» (صـيــدا ـ ـ جنوب
لبنان) .الــدخــول مجاني .لالستعالم:
 76/907348أو info@hah-lb.org

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
ُ
تعادل

ُّ
ُّ
َ
أنت ال تكف عن ذبحي ،وأنا ال أكف عن املوت.
َ
ُ
نعم أيها ّ
ُ
البغيض ،العـالم...
القادر،
السي ُد
نحن متعادالن:
َ
أنت تذبحني

ُ
قبرك.
على
أبصق
وأنا
ِ
2018/5/6

ُ
درب القلب
ما ًت َـم َّـش ُ
يت على درب
ّ
وس َّـر ُ
إال َ
حت قلبي على ضفتيه
ُم َـت َـخ ِّـي ًال ،بل ُ
وقنًا،
وم ِ
َ
أنه ،مهما ت َـع َّـر َج وطال،

َ
رأسي املحلوم
مسقط
ال ّبد أن ينتهي إلى
ِ
الذي ال ّبد ْأن َ
أكون قد ُو ِل ُ
دت في ِه
ْ
َ
ذات حيا ٍة ثانية.
2018/5/7

