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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
مسيح الغد..

(مروان طحطح)

عودة «الصبي الشقي» من بوابة «المنار»

زياد الرحباني« ...حديث الساعة»

زكية الديراني
فــي ع ــام  ،2015كــانــت آخ ــر إطـ ــاالت زيــاد
الرحباني على «املنار» .يومها ،حاوره عماد
مرمل (مقدم برنامج «حديث الساعة») الذي
تفاعل مع تصريحات الضيف الساخرة ،ما
ّ
رطــب املقابلة وأخرجها مــن اإلط ــار ّ
الجدي
ال ـج ــاف .حـتــى ّإن بـعــض تـصــريـحــات زيــاد
خ ــال امل ـقــاب ـلــة ،اسـتـحــالــت الزم ــة كــال ـعــادة،
وان ـت ـش ــرت أب ـ ــرز مـقـتـطـفــات امل ـقــاب ـلــة على
مــواقــع ال ـتــواصــل ،وخـصــوصــا ل ــدى حديثه
عــن حـمـلــة ال ـســامــة الـغــذائـيــة ال ـتــي أطلقها
حينها الــوزيــر وائــل أبــو فــاعــور ،إلــى جانب
م ـل ـفــات أخ ـ ــرى ك ـش ـغــور امل ـق ـعــد الــرئــاســي
وغـيــرهــا مــن الـقـضــايــا املحلية واإلقليمية.

ّ
بـعــد س ـن ــوات م ــن ال ـغ ـيــاب ،ي ـطــل الــرحـبــانــي
مجددًا على «املنار» ضمن برنامج «حديث
الـســاعــة» فــي ح ــوار طــويــل بعد غــد الجمعة
( ،)21:30س ـي ـكــون م ـبــاش ـرًا ع ـلــى ال ـه ــواء.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ي ـقــول مــرمــل ل ــ«األخ ـب ــار»:
«أنتظر اللقاء مع الرحباني باستمرار ،وكان
ُ
على
السؤال يطرح دومــا :متى يوافق زيــاد ّ
املـقــابـلــة؟» .أمــا عــن تفاصيل الـلـقـ ّـاء ،فيعلق
م ــرم ــل« :الـ ـح ــوار سـيـكــون ذا ش ــق ــن :األول
سيعود إلــى طفولة الرحباني وشخصيته
وم ـس ـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة وع ــودت ــه إلـ ــى ال ـح ـفــات
مــن مهرجانات «بيت الــديــن الــدولـيــة» حيث
يحيي سـهــرتــن فــي  12و 13تـمــوز املقبل
(األخبار  ،)25/6/2018وكذلك رجوعه إلى
ّ
الـكـتــابــة فــي «األخـ ـب ــار» ،إضــافــة إل ــى الـشــق

السياسي ،وهنا ستكون املواقف الدسمة!
سأسأل الفنان عن رأيه بالرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب .كــذلــك سـيـكــون الــوضــع في
املـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة مـ ــادة لـلـحــوار،
أبرزها قرار قيادة املرأة للسيارة الذي دخل
ح ـ ّـيــز الـتـطـبـيــق أخـ ـيـ ـرًا» .يـخـتـتــم اإلع ــام ــي
ّ
تتضمن
كــامــه بالتأكيد على أن «الحلقة
مجموعة «سكوبات» حصرية ،منها زيارة
ملـنــزل الــرحـبــانــي ،وال ـت ـعـ ّـرف إل ــى االسـتــديــو
ال ــذي يعمل فـيــه ،وال ــذي يـعـ ّـد منزله الثاني،
إذ يقضي فيه معظم وقته ،إلى جانب رأي
مجموعة من أصدقائه بعودته إلى الساحة».
زيــاد الرحباني في «حديث الساعة»:
 21:30بعد غد الجمعة على «املنار»

المركز العربي للعمارة:
إحياء األماكن المهجورة

سليمان أبو سعدة
«زحل» باأللوان

جورج شحادة
«مهاجر» الطيونة

قبل أيام ،انطلق «أسبوع بيروت
ّ
للتصميم» الذي ينظمه «املركز
العربي للعمارة» ،مركزًا على
هواجس راهنة في بيروت:
األماكن املهجورة ،واملساحات
العامة ،والحفاظ على التراث.
تخللت املعرض مواعيد بارزة مع
اختصاصيني في حقول التصميم
والعمارة ،واستعراض مشاريع
تطرح مقاربات لكيفية توظيف
األماكن املهجورة واملساحات
املهملة في النسيج املديني .اليوم،
يتواصل استعراض املشاريع مع
جو بيطار ،وحبيب دبس ،وطوني
كريدي ( 18:00مساء) ،تليه طاولة
نقاش يديرها عبد الحليم جبر
في مقر املركز في منطقة ساسني
(االشرفية) .أما الجمعة (18:00
ّ
فيسخصص ملشروع سكة
مساء)،
الحديد عند الساحل اللبناني
الذي قدمه طالب جامعة LAU
(بإشراف جوي كرم) ومشروع
منطقة املكلس الصناعة (بإشراف
دايفيد عواد) ،يليهما طاولة
نقاش يديرها الياس ابو مراد.

ّ
املصور» غدًا
يفتتح «دار
معرضًا للفنان السوري
سليمان أبو سعدة ،بعنوان
«زحل» .املعرض املستوحى من
عبارة كوكب «زحل» ،للداللة
على األشياء التي قد تكون
بعيدة وغير مألوفة ،يتضمن
ً
ً
 18عمال مشغوال باأللوان
ّ
الزيتية ،ويعد الثاني بعد
معرضه الفردي في دمشق
الذي أقيم العام املاضي.
في«زحل» ،يتبع أبو سعدة
أسلوبًا تبسيطيًا ،وتجريديًا،
يعتمد على االختزال
وتحويل األشياء الى مساحات
مبسطة ،ضمن أشكال هندسية،
يطغى عليها عنصر اللون.
يذكر أن املعرض الفني
سيستمر لغاية  5تموز
(يوليو) املقبل.

ضمن نص مسرحي مستوحى من
«مهاجر بريسبان» لألديب جورج
شحادة ( 1905ـ  )1989الذي يعد
أحد أبرز الشعراء وكتاب املسرح
الفرنكوفون اللبنانيني ،يقدم
طالب كلية «الفنون الجميلة
والعمارة» في «الجامعة اللبنانية
 الفرع الثاني» (قسم املاجستير)،مسرحية «شغلة بال»inquiétude :
على مسرح «دوار الشمس».
يشارك في العمل كل من :بيسان
يونس ،جوزيف
أحمد ،ترايسي ّ
عقيقي ،سامر حنا ،شربل أبي
نادر وميرا ماضي .تبلور هذا
العرض (إخراج سليم عالء الدين/
الصورة  -سينوغرافيا محمد
يونس) ،بعدما كان مشروعًا
ضمن مادة «إعداد املمثل» التي
يشرف عليها املمثل املخضرم
واألكاديمي نقوال دانيال.

افتتاح معرض «زحل» للفنان
سليمان أبو سعدة :غدًا  18:00في
ّ
املصور» (الوردية  -الحمرا) ـ
«دار
لالستعالم01/373347 :

مسرحية «شغلة بال»inquiétude :
 اليوم الساعة  19:00على مسرح«دوار الشمس» (الطيونة ـ بيروت) -
لالستعالم01/391290 :

َّ
مسيح ّ
َ
محب ٍة
تستحق ْأن تكون مسيحًا،
لكي
ِ
ُ
َ
َ
وسالم ،مسيحًا من دعا ِة «من ضربك على
ِّ
خد َك األيمن ...إلخ»،
َ
بحمل
وتكون جديرًا
لكي تكون ذلك املسيح،
ِ
وصليبه،
اسم ِه
ِ
ِ
َ
َي َـت َ
ّ
ُ
اقتحام هذه الغابة،
قبل
،
عليك
ب
ج
ـو
ِ
ْأن َت َ
َ
الكثير ِمن الرؤوس
قطع
َ
ْ
الكثير م َ
وت َ
َ
الصلبان واملشانق.
ن
رفع
ِ
ِ
2017/11/26

عراء..
«العراء!»..
 :يا ُ
اسم جميل
ن
م
له
ِ
ٍ
ُ
يليق ْ
بأن ُي ْـن َق َش على ّ
مخدع
ابة
بو
ِ
ٍ
ابة قبر!
أو على ّبو ٍ
.. .. ..
َ
ما َ
َ
األشجار دائمة الخضرة
أتعسها
تلك التي لم ُت َ
َ
الوقت الالزم
وه ِب
ْ
ِ َل ْن َت َ
صير عارية!
2017/11/26

