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صورة
وخبر

ّ
جولـة «سـانتا كلـوز» العراقـي،
اجتـه الناريـة ذات العجلات الثلاث.
فـي قلـب النجـف ،ارتـدى رجـل مالبـس بابـا نويـل وراح يجـوب األحيـاء
ُ
الفقيـرة علـى در ً
ّ
أفرحـت الصغـار الذيـن ّرحبـوا بـه وتبعـوه للحصـول علـى الهدايـا التـي سـتدخل ولـو قليلا مـن البهجـة إلـى قلوبهـم في ظـل األوضـاع الصعبـة التي
ّ
تمـر بهـا البلاد( .حيـدر حمدان ـــ أ ف ب)

منوعات
محمد ناصر الدين
ّ
معربًا مرسيا الياد

ماجدة الرومي
ّ
ترتل للميالد

رحلة بين الحاضر والماضي
على خشبة «المدينة»

ض ـمــن مـ ـش ــروع تــرج ـمــة أعـ ـم ــال مـ ـ ّ
ـؤرخ
األدي ــان الــرومــانــي مرسيا إلـيــاد (1907
ـ ـ  )1986للعربية ،تــدعــو «دار الــرافــديــن
ـ ـ ب ـي ــروت» ،ال ـيــوم الـسـبــت ،إل ــى احـتـفــال
تــوق ـيــع الـنـسـخــة امل ـتــرج ـمــة م ــن األص ــل
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــربـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ك ـت ــاب
«حـ ـ ـ ّـدادون وخـيـمـيــائـيــون» .ه ــذا العمل
بحسب مترجمه الشاعر الزميل محمد
نــاصــر ال ــدي ــن (ال ـ ـصـ ــورة) ،يــأتــي ضمن
ُ
َ
لكتاب ْي
«سلسلة ستستكمل بترجمة
يحمالن توقيع إلـيــاد حــول الشامانيا
واليوغا».

ك ـمــا جـ ــرت ال ـ ـعـ ــادة ،ت ـح ــرص مــاجــدة
ال ــروم ــي ( 63ع ــام ــا ـ ـ ـ الـ ـص ــورة) على
إح ـيــاء أمـسـيــات خــاصــة بــاملـيــاد في
ّ
مثل هــذا الــوقــت مــن كــل ع ــام .فــي هذا
ال ـس ـي ــاق ،ت ـضــرب الـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــة
مـ ــوع ـ ـدًا مـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،غ ـ ـ ـدًا األحـ ــد
وب ـ ـعـ ــد غ ـ ـ ـ ٍـد االث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،ف ـ ــي «ب ــازلـ ـي ــك
س ـ ّـي ــدة األي ـق ــون ــة الـعـجــائـبـيــة لــآبــاء
اللعازريني» في األشرفية .هناكّ ،
تقدم
ً
ال ــروم ــي ري ـس ـي ـتــاال م ـيــاديــا بـعـنــوان
«عينك َع وط ـنــا ...بـ ّ
ـاإليــام الصعبة»،
ي ـض ــم ع ـ ـ ــددًا مـ ــن الـ ـت ــراتـ ـي ــل الــدي ـن ـيــة
والترانيم الخاصة باملناسبة.

ف ــي  11ك ــان ــون ال ـثــانــي (ي ـن ــاي ــر) امل ـق ـبــل ،ي ـقـ ّـدم
«م ـســرح شـغــل ب ـيــت» مـســرحـيــة ت ـخـ ّـرج دفعته
الـثــامـنــة مــن فــريــق «ع امل ـســرح» بـعـنــوان «وأن ــا
شجرة» في «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
املـســرحـيــة م ــن تــألـيــف املـمـثـلــن ال ــذي ــن تــابـعــوا
الــدورة األولــى من دورة إعــداد ممثل واإلخــراج
املـســرحــي مل ـ ّـدة تسعة أش ـهــر ،بــإشــراف املـخــرج
شادي الهبر (الصورة) واملمثلة مايا سبعلي.
نعيشها
يتمحور العمل حول الصراعات التي
ّ
ّ
واملبنية على املاضي .إنه
في حياتنا اليومية،
عـبــارة عــن رحـلــة بحث فــي دواخـلـنــا عــن مكان
ّ
يؤمن لنا الراحة لتحقيق ما نريده .يشارك في
«وأنا شجرة» املمثلون :أيمن حميدو ،وباسكال
تابت ،ورائد ّ
السمان ،وروال هبر ،وريتا تنوري،
وسالم الصليبي ،وشادي غازي ،ونوح صعب.

اح ـت ـف ــال تــوق ـيــع «ح ـ ـ ـ ـ ّـدادون وخ ـي ـم ـيــائ ـيــون»:
ال ـي ــوم الـسـبــت ـ ـ ال ـســاعــة الــراب ـعــة بـعــد الظهر
ـ ـ جـنــاح املكتبة فــي «دار الــرافــديــن» (ش ــارع
املقدسي ـ بناية «بــازا» ،قرب فندق  Gemsـ
الحمرا /بيروت) .لالستعالم 01/345683 :أو
70/160774

ري ـس ـي ـتــال م ـي ــادي مل ــاج ــدة ال ــروم ــي :غ ـدًا
غد االثنني ـ الساعة الرابعة بعد
السبت وبعد ٍ
الظهر ـ «بازليك ّ
سيدة األيقونة العجائبية
لــآبــاء الـلـعــازريــن» (األشــرف ـيــة ـ ـ ب ـيــروت).
الدخول مجاني .لالستعالم01/200236 :

مصطفى سعيد مبحرًا في بحار النغم
ضمن سلسلة «كالم في املوسيقى» ،يحتضن «أونوماتوبيا ـ امللتقى
املوسيقي» (األشــرفـيــة) ،يــوم الخميس املقبل ،حــوارًا بعنوان «النغم
والـسـمــاع فــي زم ــن الـهــزيـمــة» بـمـشــاركــة الـفـنــان والـبــاحــث املوسيقي
ّ
مصطفى سعيد (الصورة) .يعتبر األخير أن النغم هو «لسان
املصري ّ
أي ُأ ّم ــة .فهو آخــر مــا يــزدهــر مــن مظاهر الـعـمــران ّ
تحضر ّ
وأول
حــال ّ
َ
ما ينقض منها على ما ذكر بن خلدون ورأيناه مشاهدًا باملعاينة».
ّ
ويــرى سعيد أن مشكلة املجتمع ليست في الهزيمة ،بل في قبولها،
ّ ْ
ّألن َم ــن يقبلها «يتماهى معها ويعتبرها نـصـرًا وت ـطـ ّـورًا ،ويعتبر
أنــه بمحاكاة الغالب امتلك ناصية النصر ودفــع عن نفسه الهزيمة.
ّ
عندنا،
شاهد ...ففي
والنغم هنا خير
ّ
ّ
بالدنا ،نجد لكل صرعةٍ صدى ّ
ّ
بمجرد ظهور الصرعة التي تليها» .إنما
لكنه ليس حقيقة ،ويتوقف
ّ
ّ
رفض الهزيمة في حد ذاتــه ،هو «أهـ ّـم أسباب املقاومة» ،ألن اإلنسان
عـنــدمــا «ي ــرف ــض انـسـحــاقــه وإل ـغ ــاء نـفـســه ،فـهــو ال يـنــاصــب ّ أسـبــاب
هزمه ،بل التخلص من
هزيمته الـعــداء ،وال يكون غرضه سحق من
ّ
ّ
الهزيمة فقط ...هذا هو التكافؤ ،ال حل في الثأر إنما التكافؤ» ،وفق
ما يـ ِـرد في النص التعريفي عن النشاط .يحاول هــذا الـحــوار إيجاد
ّ
ّ
ّ
واستهالكيًا ،واإلجابة عن
وعاميًا
أفكار للنغم في كل أشكاله ،فصيحًا
ٍّ
طبع مستقل غير ممسوخ؟
سؤال :كيف يمكن جعل النغم ذا ٍ
«النغم والسماع في زمن الهزيمة» :الخميس  26كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا ـ امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ
ـ الساعة الثامنة والنصف
األشرفية) .لالستعالم01/398986 :

مسرحية «وأن ــا ش ـجــرة» :الـسـبــت  11كــانــون الثاني
 2020ـ ـ الـســاعــة الـثــامـنــة والـنـصــف م ـسـ ًـاء ـ ـ «مـســرح
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم01/753011 :

