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لور غريب

اح��ب��ب��ت ت��ل��ك ال��ب��داي��ات، وكتبت 
ع���ن���ه���ا اح���ي���ان���ًا ب����إع����ج����اب، وح��ي��ن��ًا 
بتأفف من تكرارها على وجه عمل 
رائع انتهكته تخطيطات اضافية 
كأنها عالمة اكس على ما سبقها 

من لون وشكل. 
 ه���������ذه ال�������م�������رة ي����ض����ب����ط وق�����اح�����ة 
 وروده��������������������ا، اق�������ل�������ه م��������ن ن����اح����ي����ة 

الصبغات الموحدة في تدرجاتها 
وس�����م�����اك�����ت�����ه�����ا واس����ت����ق����ام����ت����ه����ا 
ال������خ������ط������وط������ي������ة ف������������وق ارض������ي������ة 
اغ���ن���اه���ا م��س��ب��ق��ا ب����إش����ارات ك��ب��ي��رة 
وص���غ���ي���رة، وت��رك��ي��ب��ات م��ت��آخ��ي��ة، 
محببة  اح��ي��ان��ا  اس��ت��ق��الل��ي��ة،  ذات 
السردي  االي��ق��اع  ولها  وش��اع��ري��ة، 
ال�������ش�������اع�������ري ف��������ي ت����ف����اص����ي����ل����ه����ا 
واس����ت����ق����الل����ي����ت����ه����ا وف��������ق م��ن��ط��ق 
ه��ن��دس��ي ذي م��س��ت��وى م����دروس 

وشيق للعين الباحثة عن متاهات 
تنسيها ما اضيف فوقها.

ال اكف عن االعتقاد بأن جغرافيا 
ال��ل��وح��ة ل��دى ش���ارل خ���وري توحي 
ب��س��اح��ات ح���رب، ان��م��ا نظيفة من 
الدم والقتل والرعب واالستعطاف. 
التاريخية  بالجداريات  ر 

ّ
تذك انها 

حيث االبطال يحضرون بالسيوف 
وال������راي������ات وال����ث����ي����اب ال���م���زخ���رف���ة 
والغنية وكأنهم في حالة تنكرية، 

اك���ث���ر م��م��ا ه���م ف���ي س���اح���ة م��ن��ازل��ة 
احيانا حتى الموت.

يخرج الفنان احيانا عن المألوف 
ب��اخ��ت��ص��ارات من  اللوحة  وي��ف��رش 
ويضيف  وطيور،  وحيوانات  بشر 
تداخلها  ف��ي  ذكية  عناصر  اليها 
م���ن دون  ت��آخ��ي��ه��ا،  او  وت���ن���اف���ره���ا 
م��ي��ول ق��اس��ي��ة ال���ى ه���ذه او ت��ل��ك. 
ي��ح��ب  خ��������وري  ان  ن���ن���س���ى  ال  ث�����م 
اي���ض���ا ال���زخ���رف���ة وي���ذه���ب اح��ي��ان��ا 

اب��ع��د م��ن ه���ذا ك��ل��ه، ليخلط، كما 
برمضان"،  "شعبان  المثل،  يقول 
وتجتاح  المنطق  ي��ت��وق��ف  آن����ذاك 
اللوحة اضافات زخرفية وتزيينية 
ت��ق��ض��ي ع��ل��ى ال��ه��ن��دس��ة وت��غ��رق 
 ال����ف����ك����رة األس����اس����ي����ة ف�����ي ك��ث��ي��ر 
م�����ن ال����ث����رث����رة ال���خ���ط���وط���ي���ة وف���ي 
ب���ح���ر م����ن ال����س����ردي����ات ال���ب���ص���ري���ة 
العين  تتعب  لكنها  النظر  تغري 
ب��ع��د ال��ت��م��ع��ن ف��ي واق��ع��ه��ا ال��ل��ون��ي 

والشكلي.
ل���ك���ن ش�������ارل خ�������وري غ���ال���ب���ًا م��ا 
اختصارات  ويضم  حاله  يستلحق 
بانتظام  وت��ت��وزع  تتماسك  لونية 
كانت  مهما  لوحته  جغرافيا  على 
ال���م���ت���اه���ات ت��ف��ض��ي إل�����ى ت��م��ل��م��ل 
ال���م���ت���ل���ق���ي. ف����ه����و ي����ت����وق����ف ع��ن��د 
اض���اف���ات ل��ون��ي��ة ف��اق��ع��ة، ف���اج���رة، 

ش��اع��ري��ة، اغ���رائ���ي���ة، ت��ق��ط��ع خيط 
التراخي والتمادي وتعيد المنطق 

الهندسي الى العمل.

ي���ح���ب���ون  ك���ث���ي���ري���ن  ان  اع���������رف 
ه����ذه ال���ن���زع���ة ل����دى ش�����ارل خ���وري 
ل���ك���ن���ه ع����ن����دم����ا ي�����ك�����ون م���ت���ج���ددا 

وم���ح���ّدث���ا ي��ش��دن��ا ال����ى ال��غ��ن��ى في 
ت��خ��ي��الت��ه وت��ص��ورات��ه وي��س��ي��ر في 
اس��ت��ك��ش��اف��ات��ه االخ���ي���رة م��ن خ��الل 
مواضيع تتعاطى بؤس االنسانية 

في تعابيرها التي ال تنتهي.
ش��ارل خ��وري قيمة م��ن فنانينا 
ال���ذي���ن ي��ج��ت��ازون خ��ط��وط الخطر 
ع��ل��ى ن��ت��اج��ه��م ال��ف��ن��ي وي���ج���ب ان 
على  واختبارهم  تقدمهم  يتابعوا 

حساب العرض السريع.

laure.ghorayeb@annahar.com.lb

جواد الساعدي

علوية  اللبنانية  الروائية  انتقدت 
ص���ب���ح غ����ي����اب ال���م���ك���ت���ب���ات ال���ع���ام���ة 
ف����ي ل���ب���ن���ان وع������دم وج����وده����ا ح��ت��ى 
ف����ي ال������م������دارس. ج�����اء ذل�����ك خ���الل 
مشاركتها في ملتقى "أي��ام األدب 
ال���ع���رب���ي" ال������ذي ان���ع���ق���د ق���ب���ل أي����ام 
ف��ي زوري���خ وح��ض��ره جمع غفير من 
ال���م���ف���ك���ري���ن وال����ك����ت����اب وأس����ات����ذة 
الجامعات والمترجمين من الجانبين 

والمهتمين بالثقافة العربية.
ح��دي��ث ص��ب��ح ف��ت��ح ع��ل��ى هامش 
الملتقى باب التساؤالت عن الحياة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ل���ب���ن���ان، وخ��ص��وص��ًا 
أنها قالت في معرض حديثها عن 
الثقافة في  وزراء  إن  ال��ق��راءة:  أزم��ة 

أحدهم  وإن  ي��ق��رأون،  ال  حكوماتنا 
ه����و م���ج���رد ص���اح���ب م��ع��م��ل ع�����رق ال 
"إن  وأض��اف��ت:  بالثقافة،  ل��ه  عالقة 
ال���وزارة ال تدعم إص���دارات الكاتب 
ال  ف���ه���ي  ف���ع���ل���ت  وإذا  ال���ل���ب���ن���ان���ي، 
ت���ش���ت���ري س�����وى خ��م��س��ي��ن ن��س��خ��ة 
م���ن ك��ت��اب��ه ب��ع��د وس���اط���ات ك��ث��ي��رة 
لتضعها في المستودع وال توزعها 
إلى  ال���م���دارس"، كما أش���ارت  على 
اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ات  اه��ت��م��ام  "ع���دم 
ب����ت����دري����س اب������داع������ات ال��م��ث��ق��ف��ي��ن 

العرب".
ق��رأت نصوص  كاترين شترومر 
ص���ب���ح ال���م���ت���رج���م���ة إل�����ى األل���م���ان���ي���ة 
ف���أب���دع���ت ف����ي ت��ج��س��ي��د ش��ح��ن��ات 
العفوية  االنفعاالت  واطالق  التوتر 
مع  المتماهي  ال��وج��دان��ي  وال��ت��دف��ق 

روح النص.
وك�����ان ال��م��ل��ت��ق��ى ان��ط��ل��ق ب��ن��دوة 
����ْي����ن ال���م���ص���ري���ي���ن وج����دي  ل����ل����روائ����يَّ
الكومي وأحمد مراد، وذلك بدعوة 
من "بيت األدب في زوري��خ" ودعم 
ال��م��ؤس��س��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��س��وي��س��ري��ة 
الترجمة  )pro Helvetia(، وبيت 
وب��رن��ام��ج   )Looren( ال��س��وي��س��ري 
التابع   )Litrix.de( الترجمة  دع��م 

لمعهد غوتة الدولي في المانيا.
م���راد ت��ح��دث ع��ن س��ن��وات عمله 
المعزول  للرئيس  شخصيًا  مصورًا 
حسني مبارك وعائلته وعن لحظات 
تحوله إلى الكتابة الروائية بعد رؤية 
وصفقات  الحاكمة  الطبقة  ف��س��اد 
االستيالء على الوطن عن قرب وما 
عاناه من صراع بين ضرورة الحفاظ 

بالفصل  ال��م��ه��ن��ة  أخ��الق��ي��ات  ع��ل��ى 
وما  للرئيس  العائلية  ال��ح��ي��اة  بين 
ك���ان ي��ش��ه��ده م��ن ف��س��اد ع��ل��ى كل 
تجسيد  استطاع  حتى  األص��ع��دة، 
ذل��ك ف��ي رواي��ت��ه األول���ى "فرتيجو" 
ع��ام 2007 وترجمت  ن��ش��رت  ال��ت��ي 

إلى األلمانية.
الكومي تحدث عن روايته الرابعة 
"إيقاع" التي صدرت العام الماضي 
في القاهرة بعدما حصل على منحة 
سويسرا  في  للكتابة  غ  وتفرُّ إقامة 
ل��م��دة ث��الث��ة أش��ه��ر م��ن المؤسسة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��س��وي��س��ري��ة. "إي���ق���اع" 
ت��رص��د ال��ت��ح��والت االج��ت��م��اع��ي��ة في 
م���ص���ر خ������الل ال����س����ن����وات األخ����ي����رة 
وتطرح إشكالية "الهوية الدينية" 
ل���م���ص���ر وت����أث����ي����ره����ا ع���ل���ى ال���ه���وي���ة 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��م��اس��ك االج��ت��م��اع��ي 
وت�����ع�����رض م����ع����ان����اة ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن 
األق����������ب����������اط ف���������ي ظ���������ل األن�����ظ�����م�����ة 
التعصب  ون���زع���ات  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 
وال�����ت�����ط�����رف ال�����ت�����ي ت�����س�����ود ب��ع��ض 
أدارت  المصري.  المجتمع  أوس���اط 
ال��ن��دوة جنيفر خ��اك��ش��وري وق��رأت 
باأللمانية  والكومي  م��راد  نصوص 
ري��ب��ي��ك��ا ب���ورك���ه���ارت. م���ن ال��ج��ان��ب 
الملتقى  ن��دوات  العربي ساهم في 

ب���اإلض���اف���ة إل����ى ص��ب��ح وال��روائ��ي��ي��ن 
وأحمد  الكومي  وج��دي  المصريين 
مراد، الروائية السورية روزا ياسين 
رام��ي  الفلسطيني  ال��ش��اع��ر  ح��س��ن، 
ال����ع����اش����ق، ال����ش����اع����رة وال���ن���اش���ط���ة 
النسوية التونسية نجاة العدواني، 
ال��ن��اش��ران ال��م��ص��ري��ان ش��ري��ف بكر 
والدكتورة  يوسف،  ك��رم  والسيدة 
عال عادل، أستاذة الترجمة واألدب 
األل��م��ان��ي ف��ي ج��ام��ع��ة ع��ي��ن شمس 
ال��ت��ي ت��ول��ت أي��ض��ًا، ب��اق��ت��دار كبير، 
الترجمة في االتجاهين وناب عنها 
في بعض الندوات المترجم والناقد 
الشحماني.  أسامة  العراقي  األدب��ي 
ال���ن���دوات، إل��ى  ش��ارك��ت ف��ي إدارة 
وسويسريات،  سويسريين  جانب 
ال����دك����ت����ورة ه���ب���ة ش����ري����ف رئ��ي��س��ة 
ال���م���ك���ت���ب األق���ل���ي���م���ي ل��ل��م��ؤس��س��ة 

الثقافية السويسرية في القاهرة.
من الجانب اآلخر، ساهم الدكتور 
ه����ارت����م����وت ف����ي����ن����درت����ش؛ أس���ت���اذ 
س���وي���س���ري س����اب����ق ل���ل���غ���ة وت����اري����خ 
ال���ح���ض���ارة ال��ع��رب��ي��ت��ي��ن ف���ي ج��ام��ع��ة 
زوري����خ ع��ل��ى م���دى 36 ع��ام��ًا؛ ترجم 
العديد من األعمال األدبية العربية 
وتربطه عالقات واسعة بالمثقفين 
ال������ع������رب، خ����ص����وص����ًا ف������ي ل���ب���ن���ان. 

ك��م��ا ش�����ارك ال����روائ����ي ال��س��وي��س��ري 
ع��ن روايته  ��وش��ر متحدثًا 

ُ
ل ي��ون��اس 

البربر" التي ترجمتها  األول��ى "ربيع 
ال��دك��ت��ورة ع��ال ع���ادل وص����درت في 
للنشر  "ال���ع���رب���ي  دار  ع���ن  ال���ق���اه���رة 

والتوزيع".
أس��ت��اذة  ب��ن��در،  األلمانية الري��س��ا 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة ك��ول��ن 
وال��م��ت��خ��ص��ص��ة ب��ال��ع��ل��وم اإلس��الم��ي��ة 
وص��اح��ب��ة ك��ت��اب��ي��ن ع��ن س��وري��ا هما 
"س�����وري�����ا؛ ال���ط���ري���ق ال���ص���ع���ب إل���ى 

ال��ح��ري��ة" و"س���وري���ا؛ رؤى وط��ن��ي��ة"، 
ساهمت بصفتها مترجمة فأشارت 
إل������ى اف����ت����ق����ار ال���م���ت���رج���م األل���م���ان���ي 
ل��ق��وام��ي��س ال��م��ان��ي��ة ع��رب��ي��ة حديثة 
وإل���ى اض��ط��راره��ا أح��ي��ان��ًا للجوء إلى 
ق��وام��ي��س ع��رب��ي��ة ع��رب��ي��ة تجعل من 
تطلبًا  أك��ث��ر  الترجمة  ف��ي  مهمتها 

من ناحية الوقت والجهد.
ان��ص��ب��ت أح���ادي���ث ال��م��س��اه��م��ي��ن 
وم��ن��اق��ش��ات��ه��م م����ع ال���ح���ض���ور ع��ل��ى 
م����ص����اع����ب ال����ك����ت����اب����ة اإلب�����داع�����ي�����ة 
وازدي����اد حدة  الترجمة  وم��ش��ك��الت 
ال��رق��اب��ة ف���ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة بعد 
"ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي" وت���ص���اع���د ال��م��د 
يعانيه  وم��ا  المتطرف،  اإلس��الم��وي 
اقتصادية  م��ن مصاعب  ال��ن��اش��رون 
في ظل أزمة القراءة وتدني القدرة 

الشرائية للمواطن العربي.
من جانبه نوه الدكتور فيندرش 
بالتجربة اإلبداعية للكاتب اللبناني 
رب���ي���ع ج���اب���ر م��ن��ت��ق��دًا ع����دم اه��ت��م��ام 
واأللمانية  السويسرية  النشر  دور 
بترجمة أعماله ونشرها، ثم تحدث 
ب���ال���غ ع���ن رواي����ت����ه "دروز  ب��اه��ت��م��ام 
بلغراد". وكان فيندرش قد تحدث 
من قبل عن ترجمته لرواية الراحل 
الفلسطيني إميل حبيبي "اخطّية" 

وأب�����دى إع��ج��اب��ه ب��رواي��ت��ه "ال��وق��ائ��ع 
ال��غ��ري��ب��ة ف���ي اخ���ت���ف���اء س��ع��ي��د أب��ي 

النحس المتشائل".
ال��م��ل��ح��ن وع����ازف ال��ع��ود ال��س��وري 
ح�����س�����ان ط������ه وزوج������ت������ه ال���م���غ���ن���ي���ة 
قدما  سليمان  ن��ج��اة  والموسيقية 
باقة جميلة من أغاني فيروز وألحان 
األخ����وي����ن رح���ب���ان���ي أث������ارت إع��ج��اب 

الحضور وتصفيقهم الحاد.
��ي��ن 

َ
س��ب��ق ذل����ك ح����وار م���ع ال��ف��ن��ان

ت���ح���دث���ا ف���ي���ه ع����ن م���ع���ان���اة ال��ش��ع��ب 
ال���س���وري ف���ي ظ���ل ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 
والحرب، عن الموسيقى بشكل عام 
وعن مسيرتهما الفنية. شارك في 
بوركالتر؛ صحافي  ت��وم��اس  ال��ح��وار 
وتقنياتها  ب��ال��م��وس��ي��ق��ى  م��خ��ت��ص 
س��ب��ق ل��ه أن زار ل��ب��ن��ان وأق����ام فيه، 
مشروعًا  ك��ان��وا  الرحابنة  "إن  ف��ق��ال 
اللبناني  ال��ن��ظ��ام  أط��ل��ق��ه  س��ي��اس��ي��ًا 
إلى جانب مهرجانات بعلبك لُيظهر 

انفتاحه على الغرب"
ال���الف���ت ع���دم ح��ض��ور أي ن��اش��ر 
ل��ب��ن��ان��ي وغ��ي��اب ص���وت ال��ن��اش��ري��ن 
األلمان والسويسريين، كما لوحظ 
نمسوي،  ط��رف  أي  مشاركة  ع��دم 
ن��اط��ق��ة  ال���ن���م���س���ا دول��������ة  رغ������م أن 

باأللمانية.

معرض

مؤتمر

شارل خوري يف "غاليري جانين ربيز"
إضافاته اللونية الفاجرة والشاعرية تقطع خيط التراخي

ملتقى "أيام األدب العربي" يف زوريخ جمع مفكرين وكّتابًا وأساتذة ومترجمين
لبنان املشغول بـ"أمور كثيرة" مّثلته علوية صبح خير تمثيل

في الختام، كان البعض يحاول إيجاد إضاءات للمعاني الغامضة، الكامنة وراء الحركة 
الصامتة – المعّبرة، في هذا العرض التقليدي لمسرح "نو" الياباني، الذي قدم لـ"مهرجان 
البستان" حدثا فريدا، "الملك لير"، في دراما يابانية، معصرنة، استأذنت شكسبير، لتجعل 

من الموسيقى عنصرا وفاقيا بين المتنازعين على السلطة. 

مسرح

"امللك لير" بالكيمونو والقناع تكّيف مع تقاليد مسرح "نو" يف "مهرجان البستان"
هي أسطورة العازف الذي أعاد بموسيقاه اللحمة بين لير وبناته

مي منسى

 ب��ع��ض 
ّ

أم�������ام اإلب�����ه�����ام ال�������ذي ل������ف
جبارة  ريمون  ��رت 

ّ
ت��ذك التفاصيل، 

ح���ي���ن ك�����ان ي���س���أل���ه م����ن ل����م ي��ف��ه��م 
م���غ���زى م��س��رح��ي��ة م���ن م��س��رح��ي��ات��ه، 
فيجيب: "لست مضطرا ألن تفهم. 
النسق  الجو". على هذا  مع  تكّيف 
م���ن ال��ت��م��ع��ن ف���ي ث��ق��اف��ة ه���ذا ال��ف��ن 
الدرامي المتجذر في الفن الياباني، 
ق���ّدم���ت آن م����اري س��الم��ة ال��س��اح��رة 
ال��م��وض��وع ق��ب��ل أن تجسّد  ف��ح��وى 
شخصية غونيريل، إبنة الملك لير، 
الكاشف  ��اف 

ّ
ال��ش��ف األح��م��ر  بثوبها 

إلى  أع��ادت  بظرافة  محاسنها.  عن 
ال��ح��ي��اة ع���ازف بيانو م��ت��وف��ى، وهب 
ح���ي���ات���ه راوي��������ًا ق���ص���ة ال���م���ل���ك ل��ي��ر، 
موسيقاه  خالل  ومن  بالموسيقى، 
شاء عالجا  يعيد اللحمة بين الملك 

لير وبناته.
ال��ح��دث ج��اء ب��ه إل��ى "البستان" 
الشهرة  الواسع  أوميواكا  ناوهيكو 
جوائز  والحائز  ال���"ن��و"،  مسرح  في 
دولية عديدة منها جائزة مهرجان 
المسرح في قرطاج، وجائزة الدول 
األول��م��ب��ي��ة ف��ي م��ان��ي��ال. أس��ت��اذ في 
جامعة شيزواكا للفنون والثقافة، 
عمرها ستمئة  س��الل��ة  إل��ى  ينتمي 
ال���"ن��و"، يعود الفضل  ع��ام من فن 
إل���ى م���ون���ورا أوم��ي��ك��اوا ص��ائ��ن ه��ذا 

االنطفاء.  م��ن  الميدييفالي  ال��ف��ن 
في قصة الملك لير، دخلت حفنة 
م����ن م���وس���ي���ق���ى غ���رب���ي���ة م���ت���ن���ّوع���ة، 
رب��ط��ت ع��الق��ة ف��ّن��ي��ة ب��ي��ن ق��ارت��ي��ن. 
ف����ص����داق����ة ن���اوه���ي���ك���و أوم����ي����واك����ا 
الوطيدة مع عازف البيانو الفرنسي 
إي��ري��ك ف�����ّران- ن���ك���اووا، ال���ب���ارع في 
أنواعها،  على  الموسيقات  أدائ���ه 
الكالسيكية كما الجاز، حاكت من 
الظريفة،  ج��دي��د ه���ذه األس���ط���ورة 
بمشاركة إبنة ناوهيكو، ثريا، التي 
تأّسست في مسرح "ن��و" الوطني 
منذ الثالثة من العمر، وابنه الممثل 
سينمائية،  اف��الم  ومنتج  ناوتومو 
والممثلة اللبنانية آن ماري سالمة. 
ف���ال ش���ك أن ع���الق���ة ه����ذه ال��ع��ائ��ل��ة 
ب��ل��ب��ن��ان ت��ع��ود إل���ى م��ادل��ي��ن جليل 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، زوج����ة ن��اوه��ي��ك��و. وم��ن 
م��ح��اض��رات��ه ال��ع��دي��دة ف��ي جامعات 
ال��ع��ال��م، ق����ّدم خ��ب��رت��ه ال��م��س��رح��ي��ة، 
العام 2009 في الجامعة اللبنانية- 

األميركية في بيروت.
ي���ن���ت���ف���ض ع��������ازف ال���ب���ي���ان���و م��ن 
ال����م����وت، م��ق��ّن��ع��ًا ب��ش��ب��ح��ه وي���ق���وم 
أزمة  بموسيقاه   

ّ
ليحل البيانو  إل��ى 

ال���خ���الف���ة ب��ي��ن ال��م��ل��ك ل��ي��ر وب��ن��ات��ه 
ال����ث����الث. ال��م��ق��ط��وع��ات ال��م��خ��ت��ارة 
الحوارات  تمليه  ما  تنّوعت حسب 
الحركات  على  القائمة  الصامتة، 
ال��ت��ع��ب��ي��ري��ة.  م��ن ج����ورج غ��رش��وي��ن 
ي���ع���زف "أح����ب����ك ب�����ورغ�����ي"، ت��ك��ون 
وال���دي"،  "أح��ب��ك  تصرخ  غونيريل 
ط����م����ع����ا ب���ح���ص���ت���ه���ا م������ن ال����م����ل����ك. 
بفستانها  ك��وردي��ل��ي��ا  ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا 

األبيض ترمز إلى البراءة، ال تراوغ، 
ب���ل ك��ال��ن��س��ي��م ت��ع��ب��ر أم�����ام ال��م��ل��ك 
والدها على نغم "أوندين" لرافيل 
م����ن ت��ح��ف��ت��ه "غ���اس���ب���ار وال���ل���ي���ل". 
ريغان  ت��ارة  الثالثة هي  الشخصية 
األخ������ت ال���ث���ال���ث���ة، وت�������ارة ال����خ����ادم، 
إسوة  التقليدي  الكيمونو  بلباس 
تعالي  الملك  ي��درك  بالملك. حين 
ك���وردي���ل���ي���ا ع����ن ح��ص��ت��ه��ا ل��ص��ال��ح 
��م 

ّ
أط���م���اع ري��غ��ن وغ��ون��ي��ري��ل، ي��س��ل

ال���م���ل���ك ل���ك���وردي���ل���ي���ا. م�����ع ري���غ���ان 
ك��وري��غ��راف��ي��ة على  م���ب���ارزة  تحصل 
ن��س��ق ال�����"ن����و" ع��ل��ى ن��غ��م س��ون��ات��ا 
ل��أل��ب��ان ب���ي���رغ. ال���ت���اج ع��ل��ى رأس��ه��ا 
خ فستانها 

ّ
تموت كورديليا ويتلط

البيض بالدم، فيما العازف مستمر 
ف����ي رس�����م ق�����در ه�����ذه ال��م��س��رح��ي��ة 
بالموسيقى. على نغم أداجيو لباخ 
ت��ق��ع ك��وردي��ل��ي��ا م��ي��ت��ة. ال��م��ل��ك لير 
موسيقى  على  راث��ي��ا  ابنته  يحمل 

"رثاء" لفاغنر.
ح��ي��ن ف���رغ���ت ال��ح��ل��ب��ة م���ن قصة 
���ف ن����ك����اووا 

ّ
ال���م���ل���ك ل���ي���ر ل����م ي���ت���وق

ع���ن ال���ع���زف ب���ل اس���ت���م���ّر ف���ي أداء 
رسالته، بعزفه "رابسودي إن بلو" 
ل��غ��رش��وي��ن، ح��ت��ى إذا أق��ف��ل أخ��ي��را 
غطاء البيانو، عاد إلى كفنه بقناع 

الشبح الذي به خرج من قبره.

may.menassa@annahar.com.lb

يخرج الفنان احيانًا عن المألوف ويفرش اللوحة 
باختصارات من بشر وحيوانات وطيور، ويضيف اليها 

عناصر ذكية في تداخلها وتنافرها او تآخيها

الالفت عدم حضور أي 
ناشر لبناني وغياب 

صوت الناشرين األلمان 
والسويسريين، كما 

لوحظ عدم مشاركة أي 
طرف نمسوي، رغم أن 

النمسا دولة ناطقة 
باأللمانية

الحدث جاء به إلى "البستان" ناوهيكو أوميواكا الواسع 
الشهرة في مسرح الـ"نو"، المنتمي إلى ساللة عمرها 

ستمئة عام في هذا الفن، األستاذ في جامعة شيزواكا 
للفنون والثقافة، والحائز جوائز دولية عديدة منها  

جائزة مهرجان المسرح في قرطاج، وجائزة الدول 
األولمبية في مانيال

يعرض شارل خوري في "غاليري جانين ربيز"، الروشة، مجموعة اعمال حديثة بثوب عام 
يغلب عليه الحنين الى مرحلة كان يضيف إليها، بعد ان ينهي تكاوين لوحته، تخطيطات 
لونية تشبه زخرفات االطفال عندما يبدأون بتحريك يدهم بعد ان تستيقظ في الرأس 

تصورات تخييلية خارجة عن المألوف الهندسي المضبوط.


