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نزيه أبو عفش

صورة
وخبر

يوميات ناقصة

ُ
قضاة العدم

ُ
أعلنت أخيرًا مشاركة
عارضة األزياء
والممثلة والـ «دي.
جاي» األوسترالية،
روبي روز ،في
مسلسل «المرأة
الوطواط» عبر شبكة
ّ ،The CW
لتجسد
دور بطلة خارقة
مثلية .خالل إطاللتها
ضمن برنامج The
 Tonight Showمع
جيمي فالون على
 ،NBCأعربت روز عن
سعادتها العارمة
الفرصة،
بهذهّ ّ
وال سيما أنها في
الحقيقة ّمثلية أيضًا،
موضحة أنه ّ«لم
أستطع التوقف عن
البكاء منذ الكشف
ّعن الموضوع» .يذكر
أن كاروالين درايز
على
تعمل حاليًا
ّ
السيناريو ،فيما يتولى
غريغ بيرالنتي تنفيذ
اإلنتاج ،على أن يكون
العمل جاهزًا للعرض
في موسم 2019
ــ ( .2020جايمي
ماكارثي ــ أ ف ب)

ُ
سيموت القضاة.
يومًا ما
ُ
جميع القضا ِة سيموتون،
َ
َ َّ َ ُ
ِّ
نات
آخذين معهم جميــع ما ادخروه ِم ِن َالبـي ِ
والوثائق
َ
لتجريم َ
التي َز َّ
وتبرير إمات ِت ْك.
ك
روها
و
ِ
ِ
ُ
َ
َ
وتكون َ
أنت قد شبعت موتًا.
سيموتون هم...
ولن يبقى منهم ومنك
َ ُّ
ّ
ُ
الكلمات التي تخطها اآلن
إال هذه
ُ
ُ َّ
العهود القادمة
كيال َيكف قضاة
ِ
َ َ ُّ
َ َ ُّ
عن تذك ِرهمَ ،و تذك ِرك.
2018/8/3

ُ
العاجز عن الموت
يكفيني ْأن ُأ َف ِّك َر في َمن ّ
أحب...
ُ ّ
ُ
ُ
رجونه
حلمونه عني ،وما َي
التفكير في ما َي
يكفيني
ّ
لي ومني...
ٌ َ ٌ
ّ
عمول م ْن ّ
ماد ٍة
حتى أتأك َد ِم ْن أنني شخص م
ِ
مقاومة للشيخوخة
ٍ
ٌ
اقتراف املوت.
عاجز عن
وأنني
ِ
ُ
َ ِّ
يكفيني ْأن« :أفكر.»...
2018/8/3

ساريكويومدجيان
هايغ
الموعد في ّ
حمانا

سهرة طربية
مع محمد خيري

عنداري:
فراس
ّ
«تحت العنب تفاح»

بالشراكة مع «مسرح تياتر دو
ال فيل» الباريسي العريق ،يدعو
«بيت الفنان ـ ّ
حمانا» (جبل
لبنان) إلى حفلة موسيقية
يحييها عازف الدودوك األرمني
هايغ ساريكويومدجيان ( 1985ـ
غد األحد .على مدى
الصورة) بعد ٍ
ستني دقيقة ،سيستمتع الجمهور
بعزف ساريكويومدجيان
وجورجي هوفهانيسيان على
الدودوك ،إلى جانب تيغران
هوفهانيسيان على اإليقاع .بدأ
هايغ العزف على هذه اآللة في
سن الـ  ،13وعمل حتى عام 2004
على العديد من املشاريع التي
تشمل الـ«مدجلس» ،وهو مزيج
من املوسيقى األرمنية واملعاصرة
والجاز.

في  18آب (أغسطس) الحالي،
يعود الفنان السوري محمد
خيري (الصورة) إلى «تياترو
فردان» (سنتر «ديونز» ـ ـ بيروت)
حيث يحيي حفلة طربية،
كما جرت العادة خالل الفترة
املاضية .لكن هذه ّ
املرة ،لن يكون
ابن مدينة حلب بمفرده في هذا
املوعد ،إذ ترافقه على املسرح
الفنانة اللبنانية الشابة شانتال
بيطار .خالل هذه السهرة،
ً
سيؤدي الثنائي املوهوب أعماال
شهيرة من األرشيف العربي
الغني ،وراسخة في ذاكرة الناس،
من دون أن يخلو اللقاء طبعًا
التراث الحلبي ،والقدود،
من ّ
واملوشحات.

يواصل فراس عنداري (الصورة)
سلسلة حفالت «تحت
تقديم ّ
العنب تفاح» في «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
في  18آب (أغسطس) الحالي،
يضرب الفنان اللبناني الشاب
موعدًا جديدًا مع الناس الذين
ّ
سيخصهم بحفلة قدود حلبية
مئة في املئة.
يرافق عنداري في هذه السهرة،
كل من املوسيقيني :محمد نحاس
ّ
(قانون) ،وخالد علف (عود)،
وخضر رجب (كمنجة) ،ومحمد
خير نحاس (ناي) ،وأحمد
الخطيب ومازن مالعب وأيمن
ّ
سليمان على اإليقاع .يذكر أن هذه
األمسيات تستوحي اسمها من
كلمات أغنية «يا رايحني ع حلب»
التي اشتهر بها صباح فخري.

أمسية لهايغ ساريكويومدجيان :األحد
 12آب (أغسطس) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «بيت الفنان
الثامنة والنصف
ـ ّ
حمانا» (جبل لبنان) .لالستعالم:
05/532544

حفلة محمد خيري باإلشتراك مع
شانتال بيطار :السبت  18آب ـ ـ الساعة
ً
مساء ـ ـ «تياترو
العاشرة والنصف
فردان» (سنتر «ديونز» ـ بيروت).
لالستعالم01/800003 :
أو 70/692919

ّ
حفلة «تحت العنب تفاح» :السبت 18
ً
مساء ـ «مترو
آب ـ الساعة العاشرة
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

