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«هنا القدس» من بيروت… طرب وموشحات وطقاطيق
سلوى جرادات تستعيد فلسطين العصر الذهبي
نادين كنعان

صورة
وخبر

ّ
فـي األول مـن نيسـان (أبريـل) مـن كل عـام ،يحتفـل اآلشـوريون برأس
السـنة اآلشـورية التـي تحمـل هـذا العـام رقـم ّ .6769
تعـم المراسـم
االحتفاليـة بلدانـا ّ
عـدة ،مـن بينهـا سـوريا والعـراق وتركيـا ولبنـان.
وبحسـب الميثولوجيـا اآلشـورية القديمـة ،يرمـز عيـد «أكيتـو» إلـى
ّ
والتجـدد( .صفيـن أحمـد ـــ أ ف ب)
الخصوبـة

«مسرح شغل بيت»
«شبح» في مونو

كوميديا العبابيد:
تنجل
اضحك عليهاِ ...

على المحك
العلمانية
ّ
في ندوة «تحوالت»

في  6و 7و 14نيسان (أبريل)
الحالي ،يحتضن مسرح «مونو»
عروض «شبح» (كتابة :سالي أبو
دياب ـ ـ إخراج وسينوغرافيا إيشا
عبد الكريم ّ ـ ـ كيروغرافيا مايا
سبعلي) .إنه اإلنتاج ّ
األول لـ«فرقة
مسرح شغل بيت» (بإشراف
شادي الهبر ومايا سبعلي)،
يشارك فيه املمثلون :ريما الحلبي،
فرح البزري ،أنجيال الحداد ،سالي
أبو دياب وكريس غفري .يجمع
العمل أربع نساء وشبحًا ،فيما
تتمحور القصة حول «األمور التي
تموت في دواخلنا أو تقتل على
يد شخص ما .حني نخسرها،
تستفيق فينا أحاسيس ومشاعر
دفينة ،بينما يغرق القلب في
الوجع واالنتظار».

«كوميديا العبابيد» مسرحية
جديدة من تأليف وإخراج هشام زين
الدين (الصورة) ،تنطلق يوم السبت
املقبل في «املركز الثقافي الروسي»
(فردان) .تستند الحكاية إلى «واقعة
ّ
حقيقية» ،إال أن تقديمها في قالب
ّ
كوميدي «حتم إعادة تركيبها دراميًا
باعتماد السخرية املبالغ فيها
تمثيليًا ،إلمرار الرسالة الجادة التي
يحملها النص عبر املتعة والفرجة
الفايسبوكية
واإلضحاك» .الصفحة
ّ
الخاصة باملسرحية تؤكد على أنها
«كوميديا الشعب املقهور والحاكم
الفاسد الالمبالي بحاجات الناس
وبحقوقهم وأحالمهم» .يتشارك
بطولة «كوميديا العبابيد» كل
من :إدمون حداد ،أمل طالب ،هشام
خداج ،ربيع أيوب ،سالي فواز وبيان
ضو.

في إطار األنشطة الثقافية
ّ
التي ينظمها بشكل دوري،
يدعو «منتدى ّ
تحوالت» اليوم
الثالثاء إلى حضور ندوة
بعنوان «أزمة الخطاب الديني
والعلماني» يستضيفها
«مركز ألف» (الحمرا ـ
بيروت) .يشارك في اللقاء
املفتي الجعفري الشيخ أحمد
طالب ،واألستاذ املحاضر في
«الجامعة اللبنانية» جمال
واكيم (الصورة) .أما ّ
مهمة
ّ
التقديم ،فتتولها الناشطة
ميرنا الوند.

مسرحية «شبح»  6و 7و 14نيسان ـ ـ
ً
مساء ـ ـ مسرح «مونو»
الساعة السابعة
(األشرفية ـ ـ بيروت) .البطاقات متوافرة
في «مكتبة أنطوان» .لالستعالم:
 03/082371أو 01/202422

بدءًا من  6نيسان ـ ـ خميس وجمعة
وسبت ـ ـ  20:00ـ ـ «املركز الثقافي
الروسي» (فردان ـ ـ بيروت).
لالستعالم03/886092 :

ندوة حول «أزمة الخطاب الديني
والعلماني» :اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ «مركز ألف»
السادسة
(شارع البصرة املواجه لفندق
«نابوليون» ـ مقابل «مركز
دراسات الوحدة العربية» ـ جانب
مكتبة «املركز الثقافي العربي» ـ
الحمرا /بيروت).
لالستعالم01/740495 :

فــي  30آذار (م ــارس) عــام ّ ،1936
تأسست
«إذاع ــة هنا الـقــدس» التي تعتبر ثاني إذاعــة
ع ــرب ـي ــة ب ـع ــد «هـ ـن ــا ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة» .ق ـب ــل ح ـلــول
الذكرى الثالثة والثمانني لــوالدة هــذه ّ
املنصة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـع ــريـ ـق ــة ،خـ ـط ــرت ل ـل ـف ـنــانــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة س ـلــوى جـ ـ ــرادات ف ـكــرة إقــامــة
ع ــرض غـنــائــي ـ ـ ـ ـ مــوسـيـقــي مـسـتــوحــى من
تاريخ الــراديــو .هكذا ،راحــت الصبية املقيمة
في بيروت منذ ثالث سنوات (درســت علوم
املــوسـيـقــى فــي الـجــامـعــة األن ـطــونـيــة ،وتكمل
دراساتها العليا في جامعة الــروح القدس ـ ـ
الكسليك) تجمع معلومات عن برامج اإلذاعة،
بما فيها الشق الفني .بعد تعاون مع مؤسسة
«خ ــزائ ــن» و«نـ ــوى ـ ـ ـ ـ املــؤسـســة الفلسطينية
للتنمية الثقافية» وغيرهما ،تمكنت جرادات
من الحصول على  39وثيقة ،عبارة عن أعداد
مــن مـجــات كــانــت تـصــدرهــا اإلذاع ــة وتضم
برامجها التي كانت ّ
تبث بالعربية واإلنكليزية
والعبرية« .الالفت ّأن هذه املؤسسة ُولدت على
يــد االن ـت ــداب اإلنـكـلـيــزي وأري ــد لـهــا أن تكون
وسيلة للتمهيد لالحتالل اإلسرائيلي ،غير
ّأن األشـخــاص الذين أداروه ــا ،وعلى رأسهم
ال ـشــاعــر الـ ّكـبـيــر إب ــراه ـي ــم ط ــوق ــان ،أحـبـطــوا
ه ــذا امل ـخ ــطــط وأح ــال ــوه ــا مـنـصــة لـلـتــواصــل
بــن ال ـث ـ ّـوار الفلسطينيني وال ـش ـعــب» ،تقول
سـلــوى جـ ــرادات ،فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار».
وتوضح ّأن التسجيالت الغنائية واملوسيقية
ّّ
التي «تمكنا من الحصول عليها عن طريق
«مــؤسـســة الـتــوثـيــق والـبـحــث فــي املوسيقى
العربية» قليلة ،وعملنا على وضعها ضمن
ريـبـيــرتــوار فني متكامل ،قبل أن أطـلــب من
«مترو املدينة» إنتاجه وأحصل على املوافقة».
مساء اليوم وفي  30نيسان (أبريل) الحالي،
سـيــذهــب جـمـهــور هــذا الـفـضــاء الـبـيــروتــي في
رحلة إلى فلسطني ذلك الزمن من خالل أكثر
من  15أغنية ومقطوعة موسيقية منتقاة من
التوثيق بسبب
أرشيف اإلذاعة الذي يفتقر إلى ّ
الظروف السياسية واألمنية .ستتولى سلوى
ّ
مهمة الغناء ،على أن ترافقها فرقة موسيقية

ّ
م ــؤل ـف ــة مـ ــن :وس ـ ــام ّدب ـ ــول (ق ـ ــان ـ ــون) ،ف ــراس
عنداري (عــود) ،خضر رجب (كمنجة) ،راغد
ّ
نفاع (تشيللو) وملى قاسم (إيقاع).
ّ
في الحفلتني املرتقبتني موشحات وأدوار
وطقاطيق وقصائد وأغنيات دينية وتراثية
وم ــون ــول ــوج ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مــوسـيـقــى
آل ـ ـيـ ــة (سـ ـم ــاع ــي ولـ ــون ـ ـغـ ــا) ألس ـ ـم ـ ــاء ،مــن
بينها :أسـمـهــان (ف ـ ّـرق مــا بينا ليه الــزمــان
ـ ـ  ،)1944وأم كلثوم (على بلد املحبوب ـ ـ

من التمارين

 ،)1935وليلى م ــراد ومحمد عبد الــوهــاب
(ي ــا دي الـنـعـيــم ـ ـ ـ ـ  .)1938قــائـمــة الفنانني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن وق ــع االخ ـت ـي ــار على
أعمالهم تشمل :ثريا قدورة ،ماري عكاوي،
يحيى السعودي ،روحي ّ
الخماش ومحمد
غازي.
في هذا السياق ،تلفت جرادات إلى مواضيع
امل ــون ــول ــوج ــات ال ـت ــي ُع ـث ــر عـلـيـهــا ،إذ كــا ّنــت
ّ
ـى «أمـ ــور متعلقة
تــركــز فــي ذل ــك الــوقــت عـلـ ّ
ب ــامل ــرأة وال ـحــريــة ون ـظــرة ك ــل مــن الجنسني
إلــى بعضهما البعض» .وتضيف« :اخترنا
مــونــولــوجــا مـصــريــا لـسـيــدة حـســن وأحـمــد
الشريف ،وآخــر لبناني للور دكــاش وإيليا
ُ
بيضا ،علمًا ّ
بأن العمل الثاني كشف الستار
ً
عنه ّأوال في أروقة «هنا القدس».»...
ّ
ّ
ّ
صحيح أن من املؤكد أن «هنا القدس» سيقدم
مـ ّـرتــن الشهر الـحــالــي ،إال ّأن اسـتـمــراره ليس
مستبعدًا ،وال ّ
سيما إذا كان اإلقبال كثيفًا.
«هنا القدس» :اليوم والثالثاء  30نيسان
ـ ـ ـ ـ ال ـســاعــة الـتــاسـعــة وال ـن ـصــف م ـس ـ ً
ـاء ـ ـ
«مترو املدينة» (الحمرا ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/753021 :

