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«هاي فيستيفال» تحت جناح شهرزاد

نزيه أبو عفش

حسين بن حمزة

يوميات ناقصة

ب �ع��د «ب� �ي ��روت  ،)2009( »39و«ه ��اي
ف�ي�س�ت�ي�ف��ال ب� �ي ��روت» ( ،)2012ي�ع��ود
املهرجان الشهير مجددًا إل��ى بيروت
ال� �ت ��ي ت �م �ث��ل «م� �ك ��ان ��ًا رائ � �ع� ��ًا ل �ت �ب��ادل
األف � �ك � ��ار وت� �خ � ُّ�ي ��ل ال � �ع� ��ال� ��م» ،ب�ح�س��ب
مديرة املهرجان كريستينا فوينتيس
الروش .امل� �ه ��رج ��ان ال� � ��ذي ت �ت �ض��اءل
ف �ي ��ه ح � ّ�ص ��ة األدب ل �ص ��ال ��ح ال �ف �ن��ون
امل� �ع ��اص ��رة وال� �ن� �ق ��اش ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
وال �س��وس �ي��ول��وج �ي��ة ،ال ي� � ��زال ي��دع��و
«ال �ك �ت ��اب ��ة األدب � �ي � ��ة» إل � ��ى اح �ت �ف��االت��ه
املتنقلة في م��دن عديدة على خريطة
ال � �ع� ��ال� ��م .وف� � ��ي ه� � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ،ت��أت��ي
م �ش��ارك��ة ح �ن��ان ال�ش�ي��خ ب� �ق ��راءات من
ك �ت��اب �ه��ا «ص ��اح� �ب ��ة ال � � ��دار ش � �ه ��رزاد»
باالشتراك مع نضال األشقر .القراءات
ش�ب��ه امل�م�س��رح��ة ت�خ�ف��ف م��ن «أدب �ي��ة»
ُ
امل�ن��اس�ب��ة ،وت��دخ�ل�ه��ا أك�ث��ر ف��ي نسيج
امل��واع �ي��د األخ� ��رى ل�ل�م�ه��رج��ان ،بينما
ي �ب ��دو ال ��ره ��ان ص��ائ �ب��ًا ع �ل��ى األش �ق��ر
ً
كمخرجة أوال ،وكقارئة نوعية سبق
لها أن ّقدمت مختارات من النصوص
ال �ش �ع��ري��ة وال �ص��وف �ي��ة ع �ل��ى ع ��دد من
مسارح العالم العربي .أنجزت حنان
الشيخ كتابها على هامش «ألف ليلة
وليلة» ،وعلى املمكنات التي يقترحها
ال �ن��ص إلج � ��راء ت �ع��دي�ل�ات وإض ��اف ��ات
واختراعات على متنه أيضًا .الروائية
اللبنانية املقيمة في لندن منذ بدايات
ال�ح��رب األه�ل�ي��ة سبق لها أن ُوصفت
في الصحافة البريطانية بـ«شهرزاد
ال� �ج ��دي ��دة» و«ش � �ه � ��رزاد امل �ع ��اص ��رة»،
ٌ
توصيف ساهم في إعادتها إلى قراءة
م�ت��أن�ي��ة وم�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل�ي��ال��ي ال�ع��رب�ي��ة،
حكايات متفرقة
بعدما كانت تعرف
ٍ

الميراث

حنان الشيخ ونضال األشقر تفتتحان املهرجان الليلة

ومجتزأة منها .بالنسبة إليها ،لم تكن
شخصية ش �ه��رزاد الئ �ق��ة بتصورها
امل �ع��اص��ر ع ��ن امل � � ��رأة ،وخ �ص��وص��ًا أن
الفهم التقليدي والبسيط للنص لم
يقدمها كنموذج للسرد ،بل كنموذج
ل �ل �ج��رأة وال ��ده ��اء ال �ن �س��ائ��ي ف �ق��ط .لم
تكن صاحبة «حكايتي ش� ٌ
�رح يطول»
سعيدة كثيرًا باللقب ال��ذي أسبغته
املراجعات النقدية عليها في الغرب،
ّ
ألن� �ه ��ا اع �ت �ب ��رت ش � �ه� ��رزاد «ن �م��وذج��ًا
مستهلكًا عن املرأة التي تساير الرجل
حتى يرضى عنها وتفلت من عقابه».
نظرة أولية وعجولة تغيرت كليًا مع
إعادة قراءتها للنص العربي األشهر،
وص � � ��ار ل� �ق ��ب «ش � � �ه� � ��رزاد ال� �ج ��دي ��دة»
تكتف
مصدر رضى وامتنان أيضًا .لم
ِ
الكاتبة املخضرمة باللقب الفخري،
ً
بل لعبت الدور كامال من خالل إعادة
ك�ت��اب��ة  19ح�ك��اي��ة م��ن ال�ن��ص األص�ل��ي
لـ«ألف ليلة وليلة» .تصرفت ببعضها،
ّ
وعدلت في بعضها اآلخر ،واستثمرت
بنية الليالي وحساسيتها السردية
القديمة في كتابة حكايات تخلط بني

ال �ت��اري��خ وال �ح��داث��ة ،وت�ت�ع��رض أث�ن��اء
ذل ��ك مل��ذاق��ات ال �س��رد امل �ع��اص��ر .ه�ك��ذا،
تحولت املؤلفة إل��ى «صاحبة ال��دار»،
وص� ��ارت «ش� �ه ��رزاد» ال�ق��دي�م��ة ضيفة
شهرزاد الجديدة ،وعاد شهريار
لدى
ّ
بنسخة منقحة ليستمع إل��ى «الكالم
ً
املباح» ،مؤجال قتل االثنتني إلى الليلة
ال�ت��ال�ي��ةُ .ي��ذك��ر أن امل�خ��رج البريطاني
مخطوطة النص
تيم سابل استوحى ُ
ف ��ي ع� ��رض م �س��رح��ي ق � � � ِّ�دم ف ��ي ل �ن��دن
وأدن � �ب� ��ره ،وج� ��ال ب ��ه ف ��ي م�ه��رج��ان��ات
عديدة .معلومة مثل هذه ستكون في
ب��ال الجمهور املدعو اليوم لإلصغاء
إلى قراءات ممسرحة بصوتي الشيخ
واألش�ق��ر ،مصحوبة بعزف موسيقي
ٌ
ح� � � ّ�ي .ك � ��أن م� ��ا س �ي �ح ��دث ه� ��و ع� ��رض
ّ
مصغر عن العرض األكبر الذي شارك
ٌ
فيه ممثلون عرب حينها ،لكنه عرض
يحتفي بالسرد ال بالتمثيل هذه املرة.
ق��������راءات ح���ن���ان ال���ش���ي���خ ون����ض����ال األش���ق���ر:
 20:30مساء اليوم ـ «مسرح املدينة» ،الحمرا
(بيروت) .لالستعالم والحجز01/753010 :

الداخلية»
كريستين طعمة تعود بـ«أشغالها
ّ
روي ديب
ف��ي  14أي ��ار (م��اي��و) ال �ج��اري ،تنطلق
الدورة السادسة من «أشغال داخلية»
وت �م �ت��د ح �ت��ى  ٢٦م ��ن ال �ش �ه��ر ن�ف�س��ه.
امل� �ن� �ت ��دى امل� �ت� �ع � ّ�دد ال �ف �ع��ال �ي��ات ال ��ذي
تنظمه جمعية «أشكال ألوان» أصبح
م��وع �دًا ث��اب�ت��ًا وم�ن�ت�ظ�رًا ع�ن��د جمهور
ال �ف �ن��ون امل� �ع ��اص ��رة ،وم �س��اح��ة تعيد
إحياء النقاش حول املمارسات الفنية
الجديدة في لبنان والعالم العربي.
دورة ه��ذه السنة مميزة كما أعلنت
م��دي��رة امل �ه��رج��ان ،ك��ري�س�ت�ين طعمة
(ال� �ص ��ورة) ،ف��ي امل��ؤت �م��ر ال�ص�ح��اف��ي،
ال��ذي أق�ي��م أم��س ف��ي ف�ض��اء «أش�غ��ال
داخ �ل �ي��ة» (أش� �ك ��ال أل � ��وان) ف��ي جسر
ال ��واط ��ي ف ��ي ب� �ي ��روت .ل �ه��ذه ال � ��دورة،
قصدت طعمة التعاون مع عدد كبير
ّ
م ��ن امل �ع� ّ�دي��ن وامل �ن��ظ �م�ي�ن ،م ��ن ب �ل��دان
وخ�ل�ف�ي��ات ثقافية وأج �ي��ال مختلفة.
ّ
ت � �ق� ��ول ط� �ع� �م ��ة ل � � �ـ«األخ � � �ب � � ��ار» إن � �ه ��ا
«م�ح��اول��ة إلل�ق��اء ال�ض��وء على نسيج
امل�ج�ت�م��ع ال�ف�ن��ي م��ن زواي� ��ا مختلفة،
ول� �ت ��أم�ي�ن ن � �ق ��اش أع � �م ��ق وأوس � � � ��ع».
هكذا ،سيتضمن الحدث محاضرات
وعروض أفالم ومنشورات وعروضًا
حية ،منها عروض رقص لكل من ميغ
ستيوارت ،ودامدجد غودز ،وبوريس
شارماتز ،ورضوان املؤدب ،وعرض/
محاضرة لربيع م��روة ولينا صانع،
وع��رض آخر مع ياسر م��روة وسرمد
ل��وي��س ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ع ��رض لعمر
أبو سعدة ومحمد العطار ،وعروض
أخ��رى كثيرة .أم��ا ط��ارق أب��و الفتوح
(م �ص��ر) ف �ق��د أع ��د ب��رن��ام��ج م �ع��ارض
ً
يقدم فيه أعماال لفنانني من املنطقة،
إلى جانب تجارب لفنانني من الشرق
ألقصى.
امل ��دي ��رة امل �س��اع��دة أم ��ل ع�ي�س��ى ت�ق��دم

في الطريق إلى النصر
مات الذين ماتوا
َ
وف َّر الذين يئسوا
وانكفأ الخائبون.
َ
اآلن جاء ُ
دور الكهنة
ْ
َ
الشهداء على سماواتهم
َليغبطوا
َ
َ
ويت ّ
نعموا بما غ ِنموه
خزائن البنوك
من
ِ
وعنابر األسلحة
ِ
وما َ
أرواح رعاياهم الخائفني.
من
بقي
ِ
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جماعية
مقابر
ّ

َ ُ
َ
َ
الواجب وصرتم أمواتًا،
اآلن ،وقد أ ّديتم
ُ
َ
عليكم بأسمائكم:
سيأتي من ينادي
ْ
الجياعَ ..لي ّ
هبوا إلى املائدة،
ْ
لمّ
ّ َ
املتأ ني..ليأخذوا حصتهم من السالم والعافية،
َ
املفتقرين إلى ّ
الحب
َلي َتد ّفؤوا على عظام جيرانهم املفتقرين إلى ّ
الحب،
ِ
الخائفني من كونهم أمواتًا
ّ
أبرشياتهم
َلي ْسرحوا خلف رعا ِة
َ
بماء السماوات
أمل ْأن ُيباركوا
أشالءهم ِ
على ِ
َ
ّ
ّ
ْ
بزيت األبدي ِة املقدس.
هم
جباه
هنوا
َوي ْد
ِ
ّأما أولئك الذين ما زالوا يأملون
بمواصلة طريقهم إلى الحياة
ِ
ْ
َ َ
حضن املوت
في
هم
ت
غفو
يواصلوا
فل
ِ
ْ
موعد القيامة.
بانتظار
ِ
ِ
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الوسيط السماوي

م� �ش ��روع «إك� � ��س ش � ��ق» امل� ��دع� ��وم م��ن
«معهد غ��وت��ه» وم��ن إن�ت��اج ماتياس
ليلينتال بالتعاون مع املشاركني في
برنامج فضاء «أشغال داخلية» الذي
سيقود الجمهور ف��ي رحلتني داخ��ل
شقق ف��ي منطقتي ال�خ�ن��دق الغميق
وبرج حمود.
ك��ذل��ك ت�ق��دم مجموعة «  ٩٨أس�ب��وع»
(لبنان) ،مشروعًا بعنوان «خطوطنا
م �ف �ت��وح��ة :م�س�ل�س��ل رادي � � ��و» .وت �ق��دم
زي �ن��ب أوز (ت��رك �ي��ا) م �ش��روع «ع��روق
ب�لاس �ت �ي��ك» .ب��اإلض��اف��ة إل ��ى م�ع��دي��ن
آخ��ري��ن ،وف�ن��ان�ين ي�ص��ل ع��دده��م إل��ى
أك� �ث ��ر م ��ن م �ئ��ة م � �ش ��ارك ف ��ي ال� � ��دورة
الحالية من «أش�غ��ال داخلية» .وكما
ه� ��ي ال � �ح� ��ال ف� ��ي ك� ��ل دورة ،ت �ت ��وزع
الفعاليات واألنشطة على فضاءات
م �ت �ع ��ددة ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة ،م� �ث ��ل ف �ض��اء
«أش �غ��ال داخ �ل �ي��ة» ،و«م��رك��ز ب�ي��روت
ل� �ل� �ف ��ن» (ج � �س� ��ر ال � � ��واط � � ��ي) ،وف� �ض ��اء
«آرث � �ي� ��وم» (ك��رن �ت �ي �ن��ا) ،وم ��رك ��ز «98
أس � � �ب� � ��وع» (م � � � ��ار م � �خ ��اي ��ل ال � �ن � �ه ��ر)،
و«س �ي �ن �م��ا م �ت��روب��ول �ي��س ص��وف �ي��ل»
(األش� � ��رف � � �ي� � ��ة) ،و«م � � �س � ��رح امل ��دي� �ن ��ة»

و«مسرح بابل» (شارع الحمرا).
خ �ت �م��ت ك��ري �س �ت�ي�ن ط �ع �م��ة امل��ؤت �م��ر
�ارادار» ال��داع��م
ش��اك��رة «م��ؤس �س��ة س� � �
ً ّ
الرئيسي للمهرجان ،معلنة أنها املرة
األول� ��ى م�ن��ذ  ٢٢ع��ام��ًا م��ن ال�ع�م��ل في
لبنان ،يتوفر فيها دعم من مؤسسة
ل �ب �ن��ان �ي��ة ي�ت�خ�ط��ى ال ��دع ��م األج �ن �ب��ي.
واعتبرت ذلك خطوة مهمة جدًا تؤمن
بداية الستقاللية عن الدعم األجنبي،
كما تسهم في إصرار «أشكال ألوان»
على تقديم جميع فعاليات املهرجان
مجانًا للجمهور.
ّ
ن � ��ذك � ��ر أخ � � �ي � � �رًا أن ل� �ي� �ل ��ة االف � �ت � �ت ��اح
ستحييها فرقة «ال�س��ادات» املصرية
م��ع املوسيقى الشعبية ف��ي املساحة
امل �ق��اب �ل��ة ل �ف �ض��اء «أش� �غ ��ال داخ �ل �ي��ة».
وس �ي �ك��ون ع��رض��ًا ف��ي ال� �ش ��ارع ،ت��راه
ك��ري �س �ت�ين ط �ع �م��ة ت��أك �ي �دًا ع �ل��ى ن�ي��ة
الجمعية منذ تأسيسها ف��ي تفعيل
األعمال الفنية ضمن الحيز العام.
«أش����ك����ال أل��������وان» :م���ن  14ح��ت��ى ّ 26أي����ار
(مايو) .لالستعالم 01/423879 :ـ البرنامج
ً
كامال على http://ashkalalwan.org

ُ
َ
اآلن ،وقد َ
انقلب ْت بوصلة السماء
َّ
ُ
َ
واختل ْت إبرة ميزان ّ
الرب:
ِ
ّ
الكاهن،
سي ُدنا
ََّ
بزيت القربان
بأصابع ِه املطي ِبة
ِ
َّ
ْ
بدماء رعاياه املذبوحني،
ولحيت ِه ا ُملـ َحنا ِة
ِ
ُّ
سيدنا الكاهن ُ
ُ
الذي كان يشتغل وسيطًا سماويًا لدى مواله املقتول
ّ
قر َر أخيرًا
وعافية الضمير-
بكامل َالرضاِ
ِ
ْأن يشتغل
وسيطًا سماويًا
ُ
مواله القاتل.
لدى
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من أفشل حفلة «الكينغ»؟
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
اه�ت��ز ع��رش «ال�ك�ي�ن��غ» محمد منير بعد
فشل الحفلة التي ّ
قدمها األح��د املاضي
ف��ي «ال�ع�ين ال�س�خ�ن��ة» (ال �س��وي��س) .أطلق
محبو منير حملة هاجموا فيها شركة
االت� � �ص � ��االت امل �ن �ظ �م��ة ألك� �ب ��ر ح �ف �ل��ة ف��ي
ّ
املحروسة ه��ذا ال�ع��ام ،مؤكدين أن معظم
األزم� ��ات ف��ي ح�ف�لات منير ك��ان��ت بسبب
س��وء التنظيم وت�ص��رف��ات ال�ش��رك��ة التي
«حولت النجم إلى سلعة».
التركيز على تبرئة الجمهور الحقيقي
م�م��ا ح ��دث ك ��ان م�ه�م��ة ص�ف�ح��ة «ال �ت��راس
ّ
منير» الفايسبوكية التي شددت على أن

التصرفات غير الالئقة خرجت من بعض
املتطفلني الذين ساعدهم س��وء التنظيم
على تخريب الحفلة.
ّ
ظهور منير ل��م يتخط الساعة ،فقد ق� ّ�دم
 11أغ �ن �ي��ة م ��ن دون أي م �ف��اج��أة ك��ال�ت��ي
اع �ت��اده��ا ال�ج�م�ه��ور (ح��وال��ى م�ئ��ة أل ��ف).
وم� ��ن ب�ي�ن امل�ل�اح �ظ ��ات ال �ت��ي س� ّ�ج �ل �ه��ا ال �ـ
 fansوص� ��ول س �ع��ر ب �ط��اق��ة ال �ح �ف �ل��ة إل��ى
أق��ل م��ن دوالر واح��د ،واس�ت�خ��دام الكالب
ً
ال �ب��ول �ي �س �ي��ة ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ت �س� ّ�ب��ب أرض �ي��ة
الحفلة املليئة بالرمال بسقوط العشرات.
وفيما ّ
قدم املعجبون اعتذارًا رسميًا على
الفايسبوك ،لم يصدر عن النجم املصري
أي ردة فعل.

