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شعر
سقطت
معظم القصائد في
فخ المباشرة
ّ
واملطامع واملصالح واملخاوف».
س � �ب ��ق ل � ��راب � ��ح ظ � ��ري � ��ف ال � � � ��ذي ع ��رف ��ه
الجمهور في برنامج «أمير الشعراء»
الذي خرج منه بلقب «شاعر الرسالة»،
أن نشر على صفحته قصيدة الذع��ة
سخر فيها من وزي��رة الثقافة خليدة
تومي ،واستنكر بقاءها في منصبها
للعام العاشر بعد التعديل الحكومي
األخ�ي��ر .وج��اء فيها« :هاتي يديك أنا
أحبك كلما /قالوا خليدة ُ
قلت أح يا
ْ
أح أحي /نظارتان من الزمان األملح/
وق�ل��ادة م��ن ع�ص��ر اش �ل��ح واش�ل�ح��ي/
ُ
والكف
الشعر أشقر والعيون جهنمُ /
أخليدُ
م��ن كفي العريضة تستحي/
إن ل��م ترقصي ف��ي ح��ان��ة /فاليوم في
عرس الحكومة فاشطحي» (اشطحي:
ارقصي).
بالنسبة إل��ى ال�ن��اق��د األدب ��ي لونيس
ّ
ب ��ن ع �ل��ي ،ف � ��إن م ��ن امل �ه��م ق� � ��راءة ه��ذه
ال � �ت � �ج ��ارب ف� ��ي س �ي��اق��ات �ه��ا ال ��راه �ن ��ة
ّ
«املتصفة باحتقان سياسي وتدهور
ّ
اج �ت �م��اع��ي وت �ف��ك��ك ث �ق��اف��ي ،وامل�ع� ّ�ب�ق��ة
ب��أح�لام ال�ح��ري��ة وال�ت�غ�ي�ي��ر وبنسائم
ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي .ك�ل�ه��ا ع ��وام ��ل ت �ب� ّ�رر
ه ��ذه ال �ن �ص��وص وأس �ل��وب �ه��ا ال�ن�ق��دي
املباشر الذي ّ
يمس بأسس النظام في
الجزائر».
ّ
ورغ � � ��م اع� � �ت � ��راف ب� ��ن ع �ل ��ي ب � � ��أن ه ��ذه
ا ّل�ق�ص��ائ��د تحمل ح� ّ�س ال�ش�ج��اع��ة ،إال
أن��ه ي��رى أن�ه��ا «سقطت ف��ي املباشرة،
وكان لها أن ترتفع إلى مستوى اللغة
امل� �ج ��ازي ��ة ،ل �ي��س ح��رص��ًا ع �ل��ى ح�ي��اة
ال �ش � ّع��راء ،ب��ل ع �ل��ى ب �ق��اء ال �ق �ص �ي��دة»،
م �ع ��ق �ب ��ًا« :ره� � � ��ان ال �ش �ع ��ر ال �س �ي��اس��ي
صعب .هو شعر املواجهة ،واملواجهة
ف��ن ي�ت��أس��س ع�ل��ى امل��راوغ��ة وال �خ��داع،
وال �ش �ع ��ر ي �م �ن��ح ال �ش ��اع ��ر ك ��ل أدوات
امل�ع��رك��ة ،بينما القصيدة امل�ب��اش��رة ال
تختلف عن أي منشور سياسي».
وي �ش� ّ�دد ب��ن ع�ل��ي ع�ل��ى أه�م�ي��ة الشعر
السياسي الذي يقارب بشجاعة الواقع
امل�ن�ح��ل وامل� ��آالت ال�ض�ب��اب�ي��ة ملستقبل
البلد .كان ذلك ما فعله الشاعر عادل
ص� �ي ��اد ق �ب ��ل س � �ن� ��وات ف� ��ي ق �ص �ي��دت��ه
الطويلة «أنا لست بخير» التي كانت
بمثابة صرخة يائسة« :عدد القتلى ال
يدعو للحزن /عدد املفقودين ..تقريبًا
تقريبًا /ع��دد الناجني /ع��دد املنهارة
أسقفهم /يدعو لالرتياح /سيؤدون
واج � �ب � �ه� ��م االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي رغ � � ��م رداءة
الطقس /يقولون نعم /للتمديد /نعم
ل �ل �ت �ج��دي��د» .ك��ان��ت ت �ل��ك آخ ��ر ق�ص�ي��دة
ك�ت�ب�ه��ا ال �ش��اع��ر امل� �ع ��ارض ال� ��ذي ق � ّ�رر
إن� �ه ��اء ت �ج��رب �ت��ه امل �م �ت � ّ�دة ع �ل��ى ق��راب��ة
ث�لاث��ة ع�ق��ود ،ح�ين أع�ل��ن م��وت الشعر
ودف� ��ن دواوي� �ن ��ه ف��ي ج �ن��ازة حقيقية
حضرها أصدقاؤه.

الحب
عبد العظيم فنجان في مدار ّ
عناية فائقة في الصور واالستعارات
حسين بن حمزة
ي � �خ� ��وض ع� �ب ��د ال� �ع� �ظ� �ي ��م ف �ن �ج��ان
( )1955م � �غ � ��ام � ��رة خ� � �ط � ��رة ح�ين
ي�خ�ص��ص دي ��وان ��ه «ال� �ح ��ب حسب
ال�ت�ق��وي��م ال �ب �غ��دادي» (دار الجمل)
ل�ل�ك�ت��اب��ة ف ��ي م ��وض ��وع واح � ��د هو
ً
ّ
ّ
الحب ،فضال عن أن املوضوع نفسه
م �ك��رور وم �ح �ك��وم ب � ْم �خ��اط��رات من
معجمه هو ،إذ نكاد ال نجد
صنع
ُ
م��وض� ُ�وع��ًا أس � ��يء إل �ي��ه ف��ي الشعر
مثلما أس��يء إلى الحب ال��ذي صار
ّ
مطية سهلة للمبتدئني ،وفخًا يقع
َّ
ف �ي��ه ال�ك�ث�ي��ر م ��ن امل �ك��رس�ي�ن أي �ض��ًا.
ال ن�س�ت�ط�ي��ع ت�ج��اه��ل ف �ك��رة ك �ه��ذه،
لكنها تصبح قابلة للنقاش وإعادة
ال�ن�ظ��ر ب�م�ج��رد أن ن �ب��دأ ب��ال �ق��راءة،
وننتبه إل��ى ال��زاوي��ة الخاصة التي
ّ
يطل منها الشاعر على موضوعه،
والعناية الفائقة التي يبذلها في
تأليف الصور واالستعارات.
ال ي �ب �ت �ع��د ال� �ش ��اع ��ر ال� �ع ��راق ��ي ع��ن
ّ
م��زاج باكورته «أفكر مثل شجرة»
( )2009ال�ت��ي ت��أخ��ر ف��ي إص��داره��ا
وإدهاشنا بها .ال ت��زال «الروحية
الحديثة» تتجول في أغلب قصائد
ديوانه الجديد ،لكن هذه الروحية
ت �ت �خ �ل ��ى ع � ��ن ب� �ن ��ائ� �ه ��ا ال �خ �ي �ط��ي
وان �ض �ب��اط �ه��ا ال � �ف � ��ردي ،وت�ن�ف�ت��ح
ع�ل��ى ح��ال��ة ش�ع��ري��ة أوس ��ع تسمح
ب��االس �ت��رس��ال وال� �س ��رد وال �غ �ن��اء.
االت �س��اع ال �ش �ع��ري ي�س�م��ح ل�ل�م��رأة
َ
املخاط َبة باكتساب صفات مماثلة

ُ
تفقدها حضورها الفردي ملصلحة
ُ
أن��وث��ة شاملة تملي على الشاعر
أن ي� �ك ��ون ص � ��وت ن �ف �س��ه وص ��وت
ذكورة شاملة أيضًا .هكذا ،يصبح
السخاء اللغوي (والعاطفي) جزءًا
أس��اس �ي��ًا ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال �ك �ت��اب��ة ،وال
ي�ج��د ال �ش��اع��ر َح� َ�رج ��ًا م��ن اإلف ��راط
ف��ي ال��وص��ف واإلض��اف��ة وم �ط��اردة
املعاني إلى نهاياتها ،حيث املرأة
ُ
أحببت
�ت م��ن
ممتدحة ه�ك��ذا« :أن � ِ
يعثر اإلن�س��ان على قلبه/
قبل أن
ّ ُ
أن��ت م��ن غ��ن�ي��ت� ِ�ك وح �ي �دًا بحنجرة
ال �ج �م �ي��ع /أن � ��ت ع � ��دة ش� � ٌم ��وع ف��ي
شعاع واحد /أنت سفينة في عدة
طوفانات /أنت حزمة مفاتيح في
معرفةٍ واح��دة /أنت سهم الرحمة
ال��ذي يذبح القلب ،ويرسمه مالكًا
في راية الشيطان /أنت ال نهائية
ال� � �غ� � �ف � ��ران ف � ��ي ال� �خ� �ط� �ي� �ئ ��ة /أن ��ت
ٌ
فيضان من الشك في قناعةٍ أكيدة/
أنت انشطار املعنى ،ومفترق طرق
ُ ِّ
أمام مسافر واحد» .أحيانًا تذكرنا
ّ
ص ��ورة م�ث��ل «ك ��ان قلبي ي ��رن ،ألن

يرن،
كان قلبي ّ
هاتفك مغلق
ألن
ِ

بريد دمشق
رياض الصالح الحسين
خليل صويلح

ه��ات �ف� ِ�ك م�غ�ل��ق» ب �ـ «أرض� �ي ��ة» ه��ذه
امل��رأة وواقعيتها ،ولكن الشعر ال
يكف عن رفعها عن األرض« :كانت
�ت في
ت�م�ط� ُ�ر ري �ش��ًا /ع�ن��دم��ا رق �ص� ِ
�ت ،م��ن فرط
آخ��ر م��رة /ألن� ِ�ك ت�ح��ول� ِ
وطرت».
الغبطة ،إلى حمامةٍ ،
ِ
لعبة الشاعر موجودة في الكتابة
ع �ل��ى ال� �ح ��اف ��ة ،ح �ي��ث ب ��إم �ك ��ان أي
شرود خاطف أن ُيدحرج القصيدة
ٍ
إل � ��ى وادي ال� �ع ��ادي ��ة واالب� � �ت � ��ذال.
يستسلم ف�ن�ج��ان لسيولة املعجم
وعمومية املوضوع ،ولكن املخيلة
ُ
تسعفه دوم��ًا ب�ص��ور تلمع وس��ط
سطور متتالية ،أو استعارة بارعة
ت �ع��زز ش�ع��ري��ة م�ق�ط��ع ك��ام��ل .إن�ه��ا
قصائد ف��ي ال�ح��ب ،ول�ك��ن ال�ح��ب ال
ُيكتب بادعاءات العاطفة وحدها،
وال ُي ��وق ��ع ص��اح �ب��ه ف ��ي ال ��رخ ��اوة
الوجدانية .ربما يكون هذا الشعر
ً
م �ك �ت��وب��ًا ف �ع�ل�ا ف ��ي ح �ض��رة ام� ��رأة
بعينها ،ول�ك��ن ص��اح�ب��ه ال ينسى
م �ه �م �ت��ه ك �ش ��اع ��ر ع �ل �ي��ه أن ُي �ق �ن��ع
ال �ق��ارئ بما يكتبه .ه�ك��ذا ،يصبح
ال� �ح ��ب – م �ث��ل أي م ��وض ��وع آخ��ر
– ذري �ع��ة ل�ك�ت��اب��ة ع��ال �ي��ة ال �ج��ودة.
أح �ي��ان��ًا ي �غ��رق ال �ش �ع��ر ف ��ي نشيد
َ
املنتخبة من بني
اإلن�ش��اد« :أيتها
ال �ص �ب��اي��ا ك ��ي ت�ص�ي��ر أم� ��ًا /أي�ت�ه��ا
املختارة من بني األمهات كي تعود
ص�ب�ي��ة» ،وأح�ي��ان��ًا ،يصبح الشعر
أبوك
نفسه فكرة في النص« :ك��ان ُ ِ
كنت
ناقدًا قديمًا كالظالم… فيما
لقيطًا كقصيدة نثر».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ال َي �غ �ف��ل ال� �ق ��ارئ عن
البطانة الداخلية الثرية ملا يقرأه.
ِ
هناك أطروحة حضارية وفلسفية
ت� �ت� �ح ��رك ف� ��ي أح � �ش� ��اء ال �ق �ص��ائ��د.
ص �ح �ي � ٌ�ح أن ه� �ن ��اك ص �ع ��وب ��ة ف��ي
اج� �ت ��زاء ص� ��ور ص��اف � َي��ة م ��ن جسم
س حكائي،
القصيدة املكتوبة بنف ٍ
كاملة ،إال أن الديوان
وعلى سطور ُ
«صفعة ق��وي��ة ملنشدي ال�ح��روب»،
ك� �م ��ا ي � �ق� ��ول ال � �ش� ��اع� ��ر ن� �ف� �س ��ه ف��ي
رسالته إلى صديقه الناشر .هكذا،
نجد في قصيدة «أخاف ًمن مرآتي
جمالك» ،ترجمة أخاذة ملا
أن تكسر
ِ
فعلته ال�ح��روب باإلنسان عمومًا،
وب ��اإلن� �س ��ان ال �ع��راق��ي خ �ص��وص��ًا:
ً
«أل� �ب� �س ��ون ��ي خ � � � ��وذة ل� �ئ�ل�ا ت�ح�ل��ق
�رب م��ن أش��واق� ِ�ك…
ه��واج�س��ي ُب��ال�ق� ّ
ٌ
أنك كائن
أما الثكنات فقد لقنتني ِ
ن ��اق ��ص ال� �ع� �ق ��ل» .ول � �ه� ��ذا« ،أخ� ��اف
�رك ،وم��ن مسام
أن أن��ام ع�ل��ى س��ري� ِ
ج�س��دي ت�ش� ّ�ع أب��واق ال�ث�ك�ن��ات/.../
ٌّ
محشو
ال أري ��د أن تحبيني وأن ��ا
بالقتلى /أخ��اف أن تحملي مني
وحشًا».

ف��ي مبنى «صحيفة ت�ش��ري��ن» ،ظهيرة ي��وم قائظ
أواخ��ر السبعينياتّ ،
تعرفت إل��ى ري��اض الصالح
ال�ح�س�ين (1954ـ � �ـ  .)1982وف��ي ح��ان��ة «ال�لات�ي��رن��ا»
التي كانت تجمع مثقفي دمشق ،أخبرني عن قرب
ص��دور مجموعته األول��ى «خ��راب ال��دورة الدموية» (.)1979
ك��ان يكتب ما يريد قوله على ورق��ة صغيرة ،وك��ان ّ
علي أن
ّ
أجيبه بالكتابة ،ذلك أن��ه فقد النطق والسمع تقريبًا مطلع
ّ
فتوته املبكرة.
الغرفة التي كان يقطنها في الطبقة الثانية من بيت دمشقي
ق��دي��م ف��ي ح � ّ�ي ال��دي��وان �ي��ة س�ك�ن�ه��ا ق�ب�ل��ه امل �خ��رج امل�س��رح��ي
ال��راح��ل ف ��واز ال �س��اج��ر .سرير
وم� �ك� �ت� �ب ��ة وك� � ��رس � � �ي� � ��ان .ع �ل��ى
ال� �ج ��دار ل��وح��ة مل �ن��ذر م�ص��ري
ب��األب �ي��ض واألس � � ��ود ،وح�ف�ن��ة
م��ن ال�ي��اس�م�ين ف��ي ك ��أس على
ال�ط��اول��ة .ه��و اع�ت��اد أن يقطف
ال� �ي ��اس� �م�ي�ن ف � ��ي ط ��ري� �ق ��ه إل ��ى
البيت .في هذه الغرفة ،التقيت
ي � ��وس � ��ف ع � �ب ��دل� �ك ��ي وج �م �ي ��ل
حتمل وهالة العبد الله للمرة
األول� � � ��ى .أح � � ��اول أن اس�ت�ع�ي��د
ه ��ذا ال �ش��ري��ط ،مل�ن��اس�ب��ة م��رور
 31ع��ام��ًا ع�ل��ى غ �ي��اب ص��اح��ب
«أس��اط �ي��ر ي��وم �ي��ة» ال ��ذي عبر
ك �ش �ه��اب ف��ي ف �ض��اء ال�ش�ع��ري��ة
السورية الجديدة ،وترك حبره
طازجًا إلى اليوم على تجارب
ال �ث �م��ان �ي �ن �ي�ي�ن وم� � ��ا ب �ع��ده��م،
مثلما فعل ش��اع��ر استثنائي
آخ � ��ر ه ��و م �ح �م��د امل � ��اغ � ��وط4 .
م�ج�م��وع��ات ه��ي حصيلة ه��ذا
نصوصه
ال � �ش ��اع ��ر ،آخ� ��ره� ��ا «وع � � ��ل ف��ي
المبثوثة على
ال�غ��اب��ة» ( )1983ال�ت��ي ص��درت
ب�ع��د رح�ي�ل��ه .س�ن�ق��رأ قصائده
الفايسبوك
«ع ��ن امل ��وت ��ى» ون�ك�ت�ش��ف م� ّ�رة
ً
تعبر عن
ّ
أخرى أنه كان يرثي نفسه أوال.
اللحظة
م�ح��اول��ة طبع أع�م��ال��ه الكاملة
ضمن منشورات وزارة الثقافة
السورية
ف� ��ي دم � �ش� ��ق ،ع��رق �ل �ه��ا ب�ع��ض
الراهنة قبل
مستشاري ال ��وزارة األملعيني.
ّ
أن تقع بثالثة
أغلب الظن أن هؤالء لم يقرأوا
ّ
م� �ي ��راث ��ه ج � �ي � �دًا ،ل� �ك ��ن آخ ��ري ��ن
عقود
ج �م �ع��وا دواوي � �ن ��ه ون �ش��روه��ا
ف ��ي م ��وق ��ع إل �ك �ت��رون��ي ي�ح�م��ل
اس �م��ه ،ف�ي�م��ا أف� ��ردت ال�ش��اع��رة
س� � � � � � ��وزان ع� � �ل� � �ي � ��وان أي � �ق� ��ون� ��ة
خاصة بأعماله على موقعها،
وس � �ن � �ج� ��د ب � �ع� ��ض ن �ص ��وص ��ه
م�ب�ث��وث��ة ع�ل��ى ال�ف��اي�س�ب��وك ،ب��وص�ف�ه��ا م�ك�ت��وب��ة ع��ن اللحظة
السورية الراهنة قبل أن تقع بثالثة عقود .هكذا نقرأ «ثمرة
ث�م� ّ�رة ،تقطفني أي��ام��ي ،ي��ا ب�لادي الجميلة ،فاستمع :ال أحد
يغني سوى الساطور» .أما قصيدته «يا سورية» ،فتحضر،
كما لو أنها بيان .مهارة البساطة وح��ده��ا ،هي من أنعش
أوكسجني نصوص ه��ذا الشاعر ال��ذي أضفى بريقًا خاصًا
ع �ل��ى م ��ا س� ّ�م��ي ق �ص �ي��دة ال �ت �ف��اص �ي��ل ال �ي��وم �ي��ة ،ل �ك��ن خ�لاف��ًا
ملقلديه ،كان يكتب أوجاعه الشخصية ومكابداته كعاشق،
قبل أن ينطفئ بنوبة فشل كلوي أواخر  ،1982إثر قصة حب
عاصفة ،كادت تودي به إلى االنتحار أكثر من ّ
مرة.

فالش
■ يستعيد «م��رك��ز ال �ت��راث ال�ل�ب�ن��ان��ي»
ف��ي «ال�ج��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة»
ّ
ب �ع��ض ال �ح �ل �ق��ات ال� �ت ��ي ش��ك �ل��ت «ن �ه �ض��ة
ال�ح��رك��ة األدب� ّ�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان» .تحت هذا
ّ
ال �ع �ن��وان ،ي�ق�ي��م ل �ق��اء ح ��ول «ح�ل�ق��ة ال��ث��ري��ا»
ب�م�ش��ارك��ة إدم� ��ون رزق ،وح ��ول «عصبة
العشرة» و«حلقة املكشوف» حيث تستعيد
األك��ادي �م� ّ�ي��ة م �ن��ى ت �ق��ي ال��دي��ن أم�ي��ون��ي
ذكريات والدها خليل تقي الدين ،ويتناول
الباحث أم�ين ال�ي��اس «زم��ان العافية» في
زمن «الندوة اللبنانية».
ال� �ل� �ق ��اء ال � � ��ذي ي �ف �ت �ت �ح��ه ال� �ش ��اع ��ر ه �ن��ري
زغ�ي��ب ،ي�ق��ام عند السابعة م��ن م�س��اء 14
ك��ان��ون ال�ث��ان��ي (ي �ن��اي��ر) ف��ي «ال �ق��اع��ة »904
(ك �ل �ي��ة اإلدارة واألع � �م� ��ال ،م�ب�ن��ى ال�ج��ام�ع��ة
ال� �ج ��دي ��د ،ق��ري �ط��م ،ب � �ي� ��روت) .ل�لاس �ت �ع�لام:
01/786464

■ في «بيت الدمية» للمسرحي النرويجي
هنريك إبسن ،تثور ن��ورا بطلة املسرحية
على زوجها الذي ّ
يحركها كالدمية منتفضة
ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��ا ال��زوج �ي��ة ال �ت��ي ت �ح��ول دون
ممارستها حريتها الفردية .املسرحية التي
ّ
شكلت ش��رارة لتحرر امل��رأة في العالم عام
 ،1879إقتبستها عايدة صبرا (الصورة)
وأخ��رج�ت�ه��ا ب�ع�ن��وان  Deleteض�م��ن تحية
تخصصها بيروت
إل � � � � � ��ى امل� � �س � ��رح � ��ي
امل�ع��روف ويتخللها
أي � � � � � �ض� � � � � ��ًا ع � � � ��رض
«ال �ي �س ��ان ��ة» ل�ف��رق��ة
«زق � ��اق» .أم��ا �De
 leteف � �ي � �ح ��اك ��ي
ب ��رم � ّ
�زي� �ت ��ه ال� �ح ��راك
ال� �ق ��ائ ��م ف� ��ي ع��امل �ن��ا

ّ
العربي ويطرح تساؤالت عدة تتعلق بدور
امل ��رأة ف��ي ظ��ل ه��ذه امل �ت �غ� ّ�ي��رات ،إض��اف��ة إل��ى
ت�ع��اط��ي ش �ب��اب ال �ي��وم م��ع ق�ض�ي��ة امل �س��اواة
ال �ج �ن��دري��ة وه ��م ي�ع�ي�ش��ون ف��ي مجتمعات
تسودها القيم الذكورية .أذًا ،أربعة ممثلون
هم (باتريسيا ّنمور ،زينب ّ
عساف ،باسل
ماضي ،إيلي يوسف) سيؤدون املسرحية
ال� �ت ��ي ت �ن �ط �ل��ق ف ��ي ال �ث��ام �ن��ة وال �ن �ص ��ف م��ن
م�س��اء ال �ي��وم ع�ل��ى خشبة «م �س��رح م��ون��و».
لإلستعالم01/421875 :
■ ت� �ح ��ت ع� � �ن � ��وان «م �س �ت �ق �ب��ل ال � �ح� ��وار
اإلس �ل��ام � ��ي ـ� �ـ� �ـ امل �س �ي �ح��ي ع� �ل ��ى ض ��وء
امل�ت�غ� ّ�ي��رات» ،ي�ش��ارك األم�ين ال�ع��ام للفريق
ال �ع��رب��ي ل �ل �ح��وار اإلس �ل�ام ��ي _ امل�س�ي�ح��ي
ال �ق��س واألك��ادي �م��ي ري ��اض ج��رج��ور في
ل�ق��اء ح��واري دع��ت إل�ي��ه «مؤسسة اإلم��ام

الحكيم» ،عند السادسة من مساء األربعاء
 9ك��ان��ون ال �ث��ان��ي (ي �ن��اي��ر) ف��ي م �ق� ّ�ره��ا في
ب�ئ��ر ح�س��ن (ض��اح �ي��ة ب �ي��روت ال�ج�ن��وب� ّ�ي��ة).
لالستعالم01/821060 :
ّ
■ م �ن��ذ ص �غ��ره ت ��أث ��ر ص��اح��ب ش�خ�ص� ّ�ي��ة
ّ
«إس�م��اع�ين» بحياة ا ّل�ف�لاح�ين ،وت�ع��رف إلى
�ذا ت �ع��ل��م ال �ع��زف ع �ل��ى ال �ن��اي
ع��ادات �ه��م .ه �ك� َّ
والربابة ،كما تعلم من والدته الحداء وأبيات
ّ
مسرحيته الجديدة
البكاء على املوتى .في
«امل � ّ�ع ��از» ال �ت��ي أخ��رج �ت �ه��ا رن ��ا ك �س��روان��ي،
يلعب منير كسرواني دور البطولةّ ،
ويقدم
العرض باإلشتراك مع «فرقة ش��ادي ايوب
للفنون الشعبية» ،وك��ل م��ن ع�ب��دو بيطار،
رش��ا عكوش ،غسان ال�ح��داد ،رنيم ريمان،
ش��ان�ي��ل ي�م�ين ع�ل��ى خ�ش�ب��ة م �س��رح «قصر
األونيسكو» في الثامنة من مساء الخميس

 10ك��ان��ون ال �ث��ان��ي (ي �ن��اي ��ر) .ل�لإس�ت�ع�لام:
03/292959
■ ب�ع��دم��ا ق � ّ�دم ق��اس��م إس�ط�ن�ب��ول��ي عمله
امل ��ون ��ودرام ��ي «ال � �ج� ��دار» ال� ��ذي ي�ح�ك��ي عن
الحواجز الفاصلة بني الشعوب على مسرح
«بالزا دي ال ميرسيد» األثري في إسبانيا،
ه��ا ه��و ينطلق إل��ى ت�ش�ي�ل��ي ،وت �ح��دي �دًا إل��ى
«امل �ه��رج��ان ال��دول��ي ل�ل�م�س��رح» ف��ي تشيلي
Encuentro Internacional de Teatro
ّ
سيقدم املمثل
 .para chillan 2013هناك
واملخرج اللبناني الفلسطيني «قوم يابا»
ال �ت��ي ت �ن �ق��ل ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .علمًا
ّ
أن �ه��ا تعتبر ّأول مسرحية ع��رب�ي��ة ت�ش��ارك
ف��ي املهرجان ال��ذي ينطلق ف��ي العاشر من
الشهر الحالي ويستمر حتى حتى  16منه
في شيالن.

