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صورة
وخبر

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
فضائل ن ِتنة

ممن ُ
قدر ما تستطيع ّ
َخ ْف َ
امتداح
في
سهبون
ي
ِ
َ
الفضيلة وتألي ِه الحق!...
ِ
ٌ
ٌ
ثمة حكمة قديمة تقول:
َ
حني َت ُّ
رائحة عطر ّ
قوي،
شم
ٍ
َ
َ
عليك أن تكون واثقًا من أنك تجلس
شديد النتانة.
مخلوق
مقربة من
على
ٍ
ِ
ٍ
2014/6/18

ضمن حملتها
الشهيرة Let›s
!Move, Let›s Read
ّ
(لنتحرك ،لنقرأ!)
الهادفة إلى تشجيع
األطفال على الحركة
والقراءة ،قرأت
ّ
السيدة األميركية
األولى ميشال أوباما
أخيرًا كتاب Oh, The
Things You Can
Do That Are Good
 !for Youلألميركي
د .سوس أمام
مجموعة من الطالب
في الغرفة الشرقية
في البيت األبيض.
(صاموئيل كوروم ــ
األناضول)

ّ
المحبين
عالمات
ليس ِمن األغاني،
األزهار و وفر ِة الدموع،
ليس من
كثر ِة ُ ِ
ُ
مما َت َت ّ
ليس ّ
تجود به األلسنة...
صدق به األيدي ,أو
ُ ُ
عرف ّ
املحبون.
أبدًا ,ليس ِمن هذه ي
ّ :
املحبون ُي َ
عرفون غالبًا
األلسنة العاجزة
من
ِ
واألعني البلهاء
ِ
واألكتاف الضعيفة التي
ِ
ُ
ُ
رؤوس اليائسني.
ترمى عليها
2014/6/18

خوان رودريغيز ...غجري في «المدينة»
محمد همدر
«غجري في مسرح املدينة» هو عنوان
الـحـفـلــة ال ـتــي سيحييها خ ــوان بيريز
رودريغيز (الصورة) الليلة في «مسرح
املدينة» ،بمرافقة أبريل سانترون على
اإليـقــاع .املوسيقي واملغني اإلسباني،
سليل عائلة غجرية وموسيقية ،شرب
أنـغــامـهــا ال ـعــابــرة ل ـل ـحــدود ،وكلماتها
وطريقة غنائها التي رافقت الغجر في
ترحالهم من وطن إلى آخر.
تـ ـم ـ ّـرس رودريـ ـغـ ـي ــز ع ـلــى آلـ ــة الـبـيــانــو
ّ
منذ ســن الثامنة ،ثم الغيتار واإليقاع
والباص ،كما احترف الغناء أيضًا .تراث
غني بالفالمنكو ،واملوسيقى الغجرية،
مـ ـ ـ ـ ـ ــوروث عـ ـ ــن والـ ـ ـ ـ ـ ــده امل ـ ـغ ـ ـنـ ــي خـ ـ ــوان
سومبرا ،وعن ّ
عمه محترف الفالمنكو
وعــازف الغيتار الشهير ،نينو ميغيل.

إلــى ّجانب املوسيقى ،ورث رودريغيز
الـ ـتـ ـن ــق ــل والـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــال .فـ ـه ــو درس فــي
إسـبــانـيــا ،ثــم بــاريــس وبــوسـطــن ،حيث
تـخـ ّـصــص فــي مــوسـيـقــى ال ـجــازّ .
سجل
وع ــزف عـلــى امل ـســرح مــع أس ـمــاء ّ
مهمة
في عالم الفالمنكو كبيبي دي لوشيا،
ونينا باستوري ،فيما خــاض تجارب
موسيقية مختلفة .تجارب مثل الحفلة
ال ـت ــي أح ـي ــاه ــا ف ــي بـ ـي ــروت م ــع ع ــازف
ال ـع ــود الـفـلـسـطـيـنــي س ـي ـمــون شــاهــن.
وكــان االثـنــان قــد سبق أن قـ ّـدمــا عرضًا
ف ــي جــام ـعــة «ب ـي ــرزي ــت» ف ــي فـلـسـطــن.
ذل ــك ال ـب ـلــد الـ ــذي غ ـ ّـي ــر م ـج ــرى حـيــاتــه:
ّ
«فلسطني التي علمتني الحياة».
ّ
مخيمات الالجئني في
هنا ،زار خــوان
أرضهم ،وخــاض ورش عمل موسيقية
برفقة جمعية «كمنجاتي» إلــى جانب
ّ
ومخيمات
أطفال في مخيم «قلنديا»،

ّ
أخ ــرى فــي غـ ــزة .ك ــان اسـتـقـبــال الـنــاس
وخصوصًا
واألطـفــال لــه فــوق الـعــادي،
ّ
ّ
أنه خرق الجدار وكسر الحصار ،وغنى
لألطفال وعزف لهم.
ه ــذه الـسـعــادة لــم ت ــدم! فبعد مـغــادرتــه
ّ
غزة بأسبوع ،وقع العدوان األخير .من
خالل العالقات التي بناها في فلسطني،
كــان يتابع ويـســأل عــن أخـبــار األمــاكــن
ال ـت ــي زاره ـ ـ ــا وأح ـ ّـبـ ـه ــا ،وعـ ــن األط ـف ــال
الــذيــن لـعـبــوا وغ ـنــوا مـعــه ،ورأى فيهم
تمسكًا بالحياة إلى أقسى درجة ،برغم
إصاباتهم وظ ــروف حياتهم الصعبة.
كان خوان يسمع أخبار موت هؤالء ،أو
فقدانهم ألقربائهم ومنازلهم ،ما دفعه
إلى إغالق حسابه على فايسبوك هربًا
من الحزن إلى الجبل في إسبانيا.
لـكــن خ ــوان بـيــريــز رودري ـغ ـيــز سيعود
ال ــى فـلـسـطــن بــرف ـقــة وال ـ ــده وأص ــدق ــاء
موسيقيني ،ليتعاونوا مع موسيقيني
محليني على إنتاج عمل مشترك يمزج
بني الفالمنكو والفولكلور الفلسطيني،
ع ـلــى أن ي ـق ـ ّـدم ــوه ف ــي مـخـتـلــف أن ـحــاء
الـ ـع ــال ــم .ك ـم ــا س ـي ـت ـع ــاون م ـ ـجـ ــددًا مــع
«كمنجاتي» وراقصة الفالمنكو أوسي
ف ــرن ــان ــدي ــز ،ل ـي ـق ـ ّـدم ح ـف ــات مــوسـيـقـيــة
داخل فلسطني.
«غجري في مسرح المدينة» :الليلة 20:30
في «مسرح المدينة» (الحمرا ــ بيروت).
لالستعالم01/753010 :

