اإلثنين  26آذار  2018العدد 3429

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة

ُ ُ
بناة الجسور

صورة
وخبر

ّ
كمـا فـي  21آذار (مـارس) مـن كل سـنة ،احتفـى أكـراد لبنـان بعيـد «النـوروز» الـذي يمثـل
رأس السـنة الفارسـية مـع انتهـاء فصـل الشـتاء وتزامنـا مـع تجـدد الطبيعـة وحلـول
الربيـع .تجمـع هـؤالء علـى كورنيش بيـروت ليحتفلوا بالـورود واألهازيج وحلقـات الرقص
الفولكلـوري (جوزيـف عيـد ـ أ ف ب)

ُ
املن ِقذون ُ(من ِقذونا) :
ِمن هنا إلى ْ
هناك،
ُ
َ
أقدامنا وشجو ِنـنا
واطئ ِ
ِمن َم َ ّ ِ
أحالمنا وتوابي ِتـنا،
ات
إلى م ِّصب ِ
ِ ِّ
من كل «هنا» ...إلى كل "هناك»،
َ
وصلوات ما قبل
والوعد،
ما بني املذبح ِة ،والجريم ِة،
ِ
ِ
املوت،
ِّ
ِّ
من كل هنا ...إلى كل هنـاك:
املن ِقذون ـ من ِقذونا ـ
ألنهم ال َيستسيغون رؤيتنا يائسني فيصيبهم اليأس،
َيبنون ما بيننا وبينهم جسورًا...
ً ُ َ َّ ً
ً
السماوات
قاع
بني
ما
قة
ل
ع
م
،
مديدة
،
شامخة
جسورًا
ِ
ِ
وسقف األرض؛
ِ
وأحالمنا
نا
وعكاكيز
نا
ل
عا
ن
وطء
ن
م
يخافوا
ال
كي
ّثم،
ِ
ْ ِ
ِ ِ ِ
ِ
املريب ِة الوقحة،
َ ِّ
َ
ّ
يجعلون على طرفي كل جسر (الجسر الذي شـيدوه
إلنقاذنا)
ً
َّ
مخاف َر ،وكالبًا ،وقـناصني ،وبطاركة ،وأعالمًا،
ِّ
َ
َ
لتأديب الخارجني
ة
عدال
(مقاصل
ل
ومقاص
نني،
ومؤذ
ٍ
ِ
ِ
على ديان ِة الرحم ِة) ،...وقبورًا.
ُ
املن ِقذون ـ ُمن ِقذونا ـ
ّ
ّ
ّ
ّ
لئل يخافوا منا /...لئل يخافوا علينا /...لئل يخافوا
أبدًا:
ّ
ّ
ّ
ْ
ّ
َ
تم وكل
منهمكون ّفي كل حني ،وعلى بواب ِة كل مـي ٍ
معبد أو ماخور،
حديق ٍة وكل
محفل أو ٍ
ٍ
َ
ُ
وأرخص التكاليف
البحث عن أهو ِن السب ِل
في
ِ
ِ
َ
إلنقاذنا ِمن الـ ...حيــاة.
2017/9/1

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح 8102
بدايات فيروز
حكاية «دار النمر»
ُفي  5نيسان (أبريل) املقبل،
تطلق «دار النمر للفن والثقافة»
«ع َر ْب
بالتعاون مع جمعية ِ
للموسيقى العربية» مبادرة
«دار َس َم ْع» ،ستتناول في ّأول
خميس من كل شهر موضوعًا
أو فنانًا ّ
معينًا عبر جلسة
تقديم وسمع .االنطالقة ستكون
مع «بدايات فيروز» التي
ُ
سيخبرنا فيها الفنان والكاتب
محمود زيباوي ( )1962عن
املراحل األولى من املشوار
ّ
الفني لهذه الكبيرة (الصورة)،
إضافة إلى الروايات املتضاربة
حول هذه الفترة ...وإلى جانب
املعلومات الخصبة ،سيستمتع
الحاضرون بمروحة من أجمل
األغنيات األولى بصوت
«سفيرتنا إلى النجوم».
«بدايات فيروز» :الخميس  5نيسان
ـ  19:00ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(شارع أميركا ـ كليمنصو ـ ط .)2
الدعوة عامة.
لالستعالم01/367013 :

ّبسام ّبراك:
تأمالت ...وترانيم

آن ماري جاسر
في بيروت وتتمدد!

يدعو اإلعالمي ّ
بسام ّبراك
(الصورة) في الرابع من
نيسان (أبريل) املقبل إلى
حضور احتفال إطالق كتاب
«توالي الحبر» الصادر عن «در
اإلبداع ـ الحرف الذهبي» على
خشبة «مسرح الحكمة» في
منطقة الجديدة .العمل عبارة
نثرية ّ
عن فصول ّ
تأملية في
«الله ،والقلب ،وصوت فيروز،
والتراب ،والكلمة» ،فيما يتخلل
اللقاء الذي يرعاه وزير اإلعالم
ملحم رياشي برنامج مرئي
مسموع وقراءات وترنيم ،مع
تحية غنائية من نصوص
ّبراك (حبر الصوت) إلى فيروز
(ألحان جوزف مراد ،وتوزيع
ريمي مراد) يؤديها غدي
وكارال ّ
حداد.
ـــــ
إطالق كتاب «توالي الحبر»:
األربعاء  4نيسان ـ الساعة الرابعة
والنصف عصرًا ـ «مسرح الحكمة»
(الجديدة ـ قضاء املنت) .لالستعالم:
 01/884135أو 71/644879

رفض وزير الداخلية الللبناني
نهاد املشنوق ،التوصية التي
رفعتها «لجنة الرقابة» ،بمنع
عرض فيلم «واجب» (.96د/
الصورة) للمخرجة الفلسطينية
آن ماري جاسر لعدم وجود
أسباب موجبة .هكذا ،أتيح
لجمهور عروض «بيروت
السينمائية» مشاهدة العمل
أمس في سينما «متروبوليس
أمبير صوفيل» (األشرفية)
بحضور السينمائية التي
استقبلت بحفاوة من أهل املهنة
واإلعالم .يأخذنا «واجب»
الحائز جوائز عاملية عدة الى
مدينة الناصرة ،حيث تدور
أحداث وحوارات بني جيلني ،بني
أب وابنه (محمد وصالح بكري)،
ال تخلو من الدراما الكوميدية،
ومن املواقف السياسية ورصد
لحال الفلسطينيني في الداخل
والخارج .وينتظر طرح الفيلم
تجاريًا وحصريًا في صاالت
«متروبوليس» ،على أن تعلن
املواعيد في وقت الحق.

مسرح المدينة
يدعوكم
الى يوم طويل مع المسرحيات المصورة للمخرجة نضال األشقر

يوم الثالثاء  72آذار 7102
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