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ّ
«بار فاروق» يحط في «المدينة»
محمد همدر
تـنـطـلــق أول ــى ع ــروض «ب ــار ف ــاروق»
ل ـه ـش ــام ج ــاب ــر ال ـل ـي ـلــة ف ــي «م ـس ــرح
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) ،بعد عرضه
ّ
األول في الصيف ضمن «مهرجانات
بـيــت ال ــدي ــن» ،عـلــى أن يـسـتـمــر على
م ــدى ثــاثــة ّأيـ ـ ــام .ي ـبــدو ّأن الـفـضــاء
ّ
املغلق لــم يــؤثــر فــي جاذبية العرض،
إذ نفدت تذاكر العروض الثالثة منذ
أي ـ ــام .يـسـتـضـيــف «م ـس ــرح املــدي ـنــة»
عرض «بار فــاروق» مع هشام جابر
وفــريــق عمله املــؤلــف مــن موسيقيني
ّ
وممثالتّ ،
يقدمون قصصًا
وممثلني
مــن املـلـهــى الـلـيـلــي «م ـســرح ف ــاروق»
الــذي اشتهر فــي «ســاحــة الـبــرج» في
وسـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت ،ب ــن األرب ـع ـي ـن ـي ــات
والسبعينيات.
ال تـغـيـيــر يــذكــر عـلــى ن ـ ّـص ال ـعــرض،
ّ
وال فـ ــي إخـ ـ ــراجـ ـ ــه ،وفـ ـ ــق مـ ــا ي ــؤك ــد
جابر ل ـ «األخ ـبــار» ،باستثناء بعض
ّ
التفاصيل الصغيرة املتعلقة باملكان:
ّ
«إن ــه «مـســرح املــديـنــة» ،وليس ساحة
فــي «قـصــر بيت الــديــن» (ال ـشــوف)».
لـكــن الـخـشـبــة ســاعــدتــه ف ــي إضـفــاء
امل ــزي ــد م ــن «ح ـم ـي ـم ـيــة» ع ـلــى أجـ ــواء
الكاباريه.
نفاد البطاقات ليس ُمستغربًا نظرًا
إلى سمعة العرض ّ
األول في الصيف.
حينها أيضًا امـتــأت جميع املقاعد
ولجأ منظمو «مهرجانات بيت الدين»
إلى إضافة مقاعد.
ُ
ل ــم ت ـخ ــل ب ـي ــروت م ــن أج ـ ــواء الـسـهــر
واالحتفال ،فهي مستمرة في أوقات
ّ
ّ
يتجزأ
الـحــرب والسلم .إنـهــا جــزء ال
م ــن ت ــاري ــخ امل ــديـ ـن ــة« .بـ ـ ــار فـ ـ ــاروق»
واحــد مــن أمكنة كثيرة ،كانت تقفل
أبــوابـهــا عـلــى الـسـهــارى الــذيــن كــانــوا
وجهًا من وجوه املدينة وهويتها .في
ّ
العرض ،خرجت هذه الوجوه ،ممثلة

أكـثــر مــن فئة اجتماعية :القبضاي،
وبائعة الهوى ،والسياسي ،والثري...
يستحضر العرض أيضًا من ساهم
ف ــي ص ـنــع ه ــوي ــة ث ـقــاف ـيــة لـلـعــاصـمــة
الـلـبـنــانـيــة ،م ــن مــؤل ـفــي وم ـغ ـنــي تلك
الحقبة ،أمـثــال عمر الــزعـنــي ،ونجاح
س ـ ــام ،وص ـب ــاح س ــام ــي ص ـي ــداوي،
وشــوشــو ،وغـيــرهــم .هــؤالء جــزء من
كثيرين ســاهـمــوا فــي تـكــويــن شكل
األغنية اللبنانية.
حـتــى الـهــويــة الثقافية ـ ـ االجتماعية
املتمثلة بالحرية واالنفتاح في بيروت
مـقــارنــة مــع جــارات ـهــا ،تستحضرها
مـ ـش ــاه ــد وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ف ـ ــي «ب ـ ــار
فـ ـ ـ ـ ــاروق» .بـ ـي ــروت املـ ـ ــاذ م ــن ال ـح ـ ّـر
ومــن الـقـيــود وال ـضــوابــط .ذاك الزمن
ه ــو زمـ ــن بـ ـي ــروت أخ ـ ـ ــرى ،ال تـشـبــه
بيروت التي سيخرج إليها املشاهد
ّ
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء الـ ـع ــرض .إنـ ـه ــا ب ـيــروت
ب ـحــث ه ـش ــام ج ــاب ــر ع ــن قصصها
وشخصياتها وأغانيها في أكثر من
مرحلةُ ،وصفتها األذهــان أو األقــام
بـ «الذهبية» لدى استعادتها.
لــن ت ـكــون ه ــذه ال ـع ــروض الــوح ـيــدة لـ
«بار فاروق» في بيروت ،إذ سينتقل
ف ــي أواخـ ـ ــر ك ــان ــون ال ـث ــان ــي (ي ـنــايــر)

 2016إلــى «مـتــرو املدينة» (الحمرا ـ
ب ـيــروت) ال ــذي لــم يعد فقط مسرحًا
صغيرًا للعروض ،بل ّ
تحول مطبخًا
ألخ ــرى نوعية وترفيهية وفنية في
آون ــة واح ــدة ،مــع وج ــوه تـعـ ّـرف إليها
جـمـهــور امل ـت ــرو ف ــي أك ـثــر م ــن عـمــل.
وبـحـســب هـشــام جــابــر ،فـفــي املـتــرو
«نأخذ ّ
حريتنا أكثر».
الئ ـحــة امل ـشــاركــن فــي «ب ــار ف ــاروق»
ّ
ً
طــويـلــةُ .يـطــل الــزمـيــل روي ديــب بــدال
من زياد عيتاني ،إلى جانب ياسمينا
فايد (غناء) ،وأحمد الخطيب (إيقاع)،
ّ
وبشار فران (كونترباص) ،وسماح
أبي املنى (أكــورديــون) ،وزيــاد جعفر
(كـمــان) ،وبهاء ضو (إيـقــاع) ،وزيــاد
األحمدية (عود) وهو ّ
موزع موسيقى
العمل .جميع املوسيقيني يشاركون
ً
غـ ـن ـ ًـاء وت ـم ـث ـي ــا ،م ــع ل ـي ـنــا س ـح ــاب،
وبشارة عطالله ،إضافة إلى شانتال
بيطار (رقص).

«بــار ف ــاروق» 2 :و 3و 4كانون
ّ
األول (ديسمبر) الحالي ــ «مسرح
المدينة» (الــحــمــرا ــــ بــيــروت).
لالستعالم01/753010 :

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
َ َ َّ
تسلحوا باليأس!

ُ
منذ خمسني عامًا وأنا أقول لكم:
َ
ُ ّ
َ
أيها ُ
بالجري خلف
أنفسكم
بوا
عذ
ت
وال
سوا!
ايأ
الناس،
ِ
مكيد ِة األمل!
ـاف
وم ـنــذ خـمـســن ،ل ــم تـفـعـلــوا شـيـئــا س ــوى االسـتـخـفـ ِ
ُ
وازدراء م ــا كـنـتــم ت ـسـ ّـمــونــه« :وس ــاوس ــي
ب ـصــرخ ـتــي،
ِ
وهذياناتي».
ّ
نصف خطو ٍة ال أكثر عن حافة
حسنًا .ها أنتم اآلن ،قبل
ِ
ّ
الهاوية ،تعضون على أصابعكم وأدمغتكم وتقولون:
ّ
«الوغد ،ابن العاهرة ،لقد كان على حق».
َ
عـلــى األق ــل ،لــو فعلتم ذل ــك فــي املــاضــي ،لكنتم أعفيتم
َ
وأمراض خيب ِة األمل.
الحسرات
أنفسكم من
ِ
ِ
أنظروا إلينا (إليكم) اآلن! ...أنظروا إلينا:
ِمــن كـثــر ِة مــا عانينا ِمــن أعـبـ ِـاء األمــل ،واالعـتـقـ ِـاد بأنه ال
ُ
جوائز اللعبة،
وقطف
امليدان
ة
نهاي
بلوغ
يــزال بإمكاننا
ِ
ِ
ِ
َ ّ
ْ
حمل
ِبـتـنا ـ قبل خط النهاي ِة بكثير ـ عاجزين حتى عن
ِ
جثاميننا.
..
ً
حسنًا! سأقولها مرة أخرى:
َّ
إذا كان ال يزال لديكم مت َس ٌع من الوقت :ايأسوا!
2015/2/21
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آيمي وسيرينا
نجمتا روزنامة Pirelli

مساواة المرأة والرجل
تبدأ من  ...الدماغ

منذ عام  ،1964اعتاد الفرع
البريطاني من شركة «بيريللي»
إصدار روزنامة ّ
مميزة قبل بداية
العام الجديد ،وإرسالها أشخاص
محددين .وبعد االنتقادات التي
تلقتها خالل السنوات املاضية،
تبدو الروزنامة اليوم مختلفة،
ّ
تصور  13امرأة تركت بصمة
إذ
في مجال عملها ،من فئات
عمرية ّ
منوعة أيضًا .هؤالء،
يظهرن نصف عاريات أمام
ّ
املصورة آني ليبوفيتز،
عدسة
التي ّ
قررت أن تركز روزنامة
ً
 2016على ّ
القوة واإلرادة بدال
من اإلثارة الجنسية .أكثر
النساء اللواتي جذبن انتباه
الجمهور كانت بطلة التينيس
سيرينا وليامز ،والكوميديانة
آيمي شومر (الصورة) ،فيما
ّ
ضمت الالئحة أيضًا املخرجة
أفا دوفيرناي ،وعارضة األزياء
ناتاليا فوديانوفا ،واملنتجة
ّ
وسيدة األعمال
كاثلني كينيدي،
ميلودي هوبسون ،واملمثلة ياو
شني ،وغيرهن.

ُ
نفت دراسة نشرت أخيرًا في أحد
منشورات «األكاديمية الوطنية
للعلوم» إمكانية تصنيف أدمغة
البشر بني أدمغة نساء وأدمغة
رجال .في ّأول بحث من نوعه
حول الفروقات بني الجنسني
على صعيد الدماغ ككلّ ،
تبي
ّ
أنه قد يكون هناك بعض
االختالفات بني الجنسني ،لكن ال
ّ
يمكن القول إن هناك خصائص
ّ
ّ
تميز دماغ املرأة وأخرى تميز
دماغ الرجل .وجود صفات
مشتركة بني أدمغة الجنسني
تنفي الصور النمطية الشائعة
ّ
حول أداء البشر ،كالقول إن
ً
الرجال يجنون أمواال أكثر ،أو
ّ
ّ
إن النساء أفضل لناحية تعدد
ّ
التوصل إلى
املهمات .وقد تم
هذه النتائج بعد تحليل 1,400
فحص رنني مغناطيسي ،من
خالل البحث في علم التشريح ،ال
في كيفية عمل املخ .وقد شملت
ً
ّ
العينة  112رجال و 169امرأة،
تراوحت أعمارهم بني  18و79
عامًا ،من  116منطقة مختلفة.

ّ
اليوم ( 2كانون األول /ديسمبر)
س :10:00 :حلقة دراسـيــة حــول «النشر
في لبنان :واقع وتحديات» بمشاركة عدد
من الناشرين واملوزعني وشركات الشحن
وشركات التجليد وشركات الورق.
س :16:30 :ن ـ ــدوة حـ ــول ك ـت ــاب «تــرك ـيــا
والربيع العربي :صعود العثمانية الجديدة»
ب ـم ـشــاركــة :ه ــدى رزق وح ـس ــن ح ـم ــادة،
وإدارة محمد شري.
س :16:30 :ندوة «هل الربيع العربي ثورة؟
ـ قراءة يسارية» ملحمد علي مقلد.
س :18:00 :نــدوة حــول الـجــزء الثاني من
ك ـتــاب «ال ـش ـي ـعــة ب ــن االج ـت ـم ــاع وال ــدول ــة»
ل ـل ـس ـيــد ه ــان ــي فـ ـح ــص ،ب ـم ـش ــارك ــة عـبــد
الجبار الرفاعي ووجيه كوثراني ،بــإدارة
أنطوان سعد.
س :16:30 :ي ــوق ــع إي ـل ــي حـ ــداد «املــدي ـنــة،
الذاكرة الحياة» في جناح «الفارابي».
س :18:00 :يــوقــع ع ـصــام نـعـمــان «نـحــو
الخروج من األزمة» في «الفارابي».
س :17:00 :تــوقــع سـحــر طــه «م ــن القلب
إلـيـهــم» فــي جـنــاح «الـ ــدار الـعــربـيــة للعلوم
ناشرون».
س :19:30 :يــوقــع أالن غــريــش «اإلس ــام
والجمهورية والعالم» في جناح «الساقي».
س :18:00 :توقع كاتيا الطويل «السماء
تهرب كل يوم» في جناح «هاشيت أنطوان
ـ نوفل».
س :18:00 :تــوقــع زي ـنــب صــالــح الـطـحــان

«الهجرة وأزمــة الهوية اللبنانية في روايــة
«ب ـ ــداي ـ ــات» ألم ـ ــن م ـع ـل ــوف» ف ــي «ج ـن ــاح
الفارابي».
س :19:30 :ي ــوق ــع ع ـيــد ط ـب ــوش رواي ـت ــه
«احـتـيــاجــات ام ــرأة» (ال ـفــرات للنشر) في
قاعة املحاضرات ،تليه قراءات منها.
س :19:00 :يــوقــع نبيل أبــو حـمــد روايـتــه
«الــرح ـي ـق ـيــون» فــي ج ـنــاح «ال ـ ــدار العربية
للعلوم ناشرون».
س :18:00 :ن ــدوة ح ــول ك ـتــاب «اإلس ــام
والجمهورية والعالم» بمشاركة اإلعالمي
س ــام ــي ك ـل ـي ــب والـ ـب ــاح ــث ولـ ـي ــد ش ـ ــرارة
والزميل بيار أبي صعب.
ّ
غدًا ( 3كانون األول /ديسمبر)
س :18:00 :لقاء بعنوان «لبنان واملنطقة
إل ــى أي ــن بـعــد خـمــس س ـن ــوات م ــن الــربـيــع
الـ ـع ــرب ــي» ب ـم ـش ــارك ــة :س ــرك ـي ــس ن ـع ــوم،
وتقديم عمر فاضل.
س :19:30 :ن ـ ــدوة حـ ــول ك ـت ــاب «ال ـب ـي ـئــة
األسلوبية في شعر أنسي الحاج ،يوسف
الخال وعبد الــوهــاب البياتي» ،بمشاركة:
إدمــون رزق ،هند أديــب وديزيريه سقال،
وإدارة نازك بدير.
س :16:30 :نــدوة حــول روايــة « 60مليون
زهرة» ملروان عبد العال ،بمشاركة طارق
ع ـب ــود واس ـك ـن ــدر ح ـب ــش ،ت ـقــدم ـهــا إي ـلــدا
مزرعاني.
س :18:00 :ن ـ ـ ـ ــدوة ح ـ ـ ـ ــول :ال ــاجـ ـئ ــون

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون فـ ــي امل ـ ـشـ ــرق الـ ـع ــرب ــي،
بـمـشــاركــة بـيــرال عيسى ونــاصــر ياسني
وساري حفني ّ وجابر سليمان.
س :17:00 :يوقع العميد عصام أبــو زكي
الطبعة الثانية من «محطات في ذاكرة وطن»
في جناح «الدار العربية للعلوم ناشرون».
س :17:00 :يــوقــع الـعـمـيــد مـحـمــد رح ــال
«تــأتــن مــن جهة الجنون» فــي جناح «دار
النهضة العربية».
س :18:00 :يوقع رشيد الضعيف «ألواح»
في جناح «الساقي».
يوقع طارق متري «مسالك وعرة ـ سنتان
في ليبيا ومن أجلها» في جناح «الريس».
س :18:00 :توقع لينا زهــر الــديــن« :املذيع
املـحـتــرف مــن األل ــف إلــى ال ـيــاء» فــي جناح
«الفارابي».
س :15:00 :يــوقــع تــوفـيــق سليم «السيد
ّ
محمد حسني فضل الله مفكرًا إسالميًا»
في جناح «مكتبة السيد فضل الله».
س :18:00 :يوقع مــروان عبد العال رواية
« 60مليون زهرة» في جناح «الفارابي».
س :18:00 :يوقع سامي كليب «األسد بني
الرحيل والتدمير املمنهج ،الحرب السورية
بالوثائق السرية» في جناح «الفارابي».
س :18:00 :يوقع واصف شرارة «العروبة
ولبنان» في «النادي الثقافي العربي».
س :18:00 :تــوقــع مـهــى ال ـخ ــوري نصار
«البيئة األسلوبية في شعر أنسي الحاج،
يوسف الخال وعبد الوهاب البياتي» في
«دار سائر املشرق».

