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نبض المدينة
التشاؤم الذي يرخي بظالله على املنطقة ،وإقفال الخشبات والفضاءات الثقافية ،والغيبوبة الطويلة التي ّ
تغط
فيها الدولة ...كلها لم تثن الفنان اللبناني عن افتتاح «مسرح الجميزة» الذي يعد بأن يكون ّ
منصة ملختلف فنون
ِ
الفرجة ،والعروض السينمائية واملوسيقية واملعارض التشكيلية .منذ اآلن ،أجندته مزدحمة للعام املقبل

جميزة جو قديح على خطى مارون النقاش
ش �ه��دن��ا ل�ي�ل��ة ال�ج�م�ع��ة ح��دث��ًا ه��ام��ًا
ع �ل� ّ�ى ال �ص �ع �ي��د ال� �ث �ق ��اف ��ي ،ل ��م ن�ك��ن
نتوقعه في أيامنا هذه .لقد احتفلنا
ب��اف�ت�ت��اح م �س��رح ف��ي ب �ي��روت! نعم،
اف�ت�ت��ح ج��و ق��دي��ح م �س��رح «م��درس��ة
الفرير» للجمهور العريض ،مطلقًا
ع� �ل� �ي ��ه اس � � ��م «م� � �س � ��رح ال� �ج� �م� �ي ��زة»
وس ��ط إق �ف��ال ال �ف �ض��اءات ال�ث�ق��اف�ي��ة
وح �م�ل�ات امل�ط��ال�ب��ة ب��وق��ف سياسة
اإلهمال التي انتهت بإقفال «مسرح
ب� � � �ي � � ��روت» .ول � �ع� ��ل ه � � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة
اإلي �ج��اب �ي��ة ال ت �ع �ك��س ت �غ �ي �ي �رًا ف��ي
سياسة املعنيني بالشؤون الثقافية
ف��ي ال��دول��ة ،ف��امل�ش��روع ت��م بمجهود
ف� ��ردي ب�ح��ت م��ن ق��دي��ح ،ب��ال�ت�ع��اون
م��ع بعض ال�ش��رك��ات الخاصة التي
قدمت له الرعاية.
ّ
ي�ق��ول ق��دي��ح ف��ي ك�ل�م��ة االف �ت �ت��اح إن
ال �ف��ن امل �س��رح��ي ان�ط�ل��ق ال ��ى ال�ش��رق
األوسط من هذه املنطقة بالتحديد
عندما أطلق مارون النقاش عرضه
امل �س��رح��ي ف��ي «ك�ن�ي�س��ة س��ان �ت��ا» أو
 Terra Santaالقريبة بضعة أمتار
من «مسرح الجميزة»ّ .
وعدد بعض
الشخصيات الهامة ال�ت��ي تتلمذت
ف��ي «ال �ف��ري��ر» ،وب��ال�ت��ال��ي م��رت على
خ� �ش� �ب ��ة ه � � ��ذا امل� � �س � ��رح م � ��ن أم� �ث ��ال
ج��ان ك�ل��ود ب��ول��س ،وج�ل�ال خ��وري،
وفيكتور وسليم سحاب.
وق� ��ع اخ �ت �ي ��ار ق ��دي ��ح ع �ل��ى امل �س��رح
ع �ن��دم��ا دع �ت ��ه إدارة امل ��درس ��ة ع��ام
 2011ل � �ي ��ؤدي ع � ��رض «أن � � ��ا» ع�ل��ى
خشبته .لفت نظره املسرح وموقعه
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ك� ��ون� ��ه ف � ��ي وس ��ط
بيروت .وحول دوافع قراره ّوأهدافه،
ي�ق��ول ق��دي��ح ل�ـ«األخ�ب��ار» إن��ه لطاملا
أح � ّ�ب أن ي�ك��ون ل��دي��ه م�س��رح خ��اص
به يفيد فيه املسرحيني اللبنانيني،
وخ�ص��وص��ًا ال�ش�ب��اب .وع�ن��دم��ا ك��ان
التعاون مع إدارة «مدرسة الفرير»
إي� �ج ��اب� �ي ��ًا ،ش �ع ��ر ب� ��وج� ��وب ت�ن�ف�ي��ذ
املشروع .وكان قديح قد قام بعملية
نفض كاملة لصالة املسرح (يعود
تاريخ بنائها الى أكثر من خمسني
عامًا) على نفقته الخاصة ،فأصلح
امل�ك�ي�ف��ات وع��ال��ج مشكلة ال�ن��ش مع
ت��رك �ي��ب األرض � �ي� ��ة وش � � ��راء أج �ه��زة
الصوت واإلض��اءة .أخذ قديح على

عاتقه أيضًا إعادة تموضع صفوف
امل�ق��اع��د ليحافظ على مسافة أكبر
ب �ي �ن �ه��ا وي� �خ � ّ�ص ��ص أم �ك �ن ��ة ل� ��ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ،فانخفض
عدد املقاعد من  317الى  .272يظهر
املمثل وامل�س��رح��ي اللبناني رغبته
في التعاون مع مسارح خارج لبنان
وم��ع جمعيات لبنانية .وق��د أعلن
خ�ل�ال االح �ت �ف��ال ع ��ن ت �ع ��اون إدارة
امل�س��رح م��ع جمعيتي Save Beirut
 heritageال �ت��ي ت �ع �ن��ى ب��امل�ح��اف�ظ��ة
ع�ل��ى األب �ن �ي��ة ال �ت��راث �ي��ة ف��ي ب�ي��روت
وجمعية «مجال» التي تعنى بذوي
االحتياجات الخاصة ،وستحصل
األخيرة على ريع أرباح كل ما يباع
في كافيتيريا املسرح.
لم نر حشودًا من املثقفني والفنانني
ّ
بالكم الذي نتوقعه عادة في افتتاح
ح � ��دث ث �ق ��اف ��ي م� ��ن ه � ��ذا ال � �ن� ��وع وال
ممثلني رسميني ع��ن وزارة الثقافة
ألن قديح أرادها «أهلية بمحلية» .لذا
اقتصرت دعواته بشكل عفوي على
األص ��دق ��اء وامل �ق��رب�ين ،بينهم بعض
امل �م �ث �ل�ين وال �ف �ن��ان�ي�ن وال�ص�ح��اف�ي�ين

والسياسيني .وكان برنامج االحتفال
أيضًا عفويًا ومسليًا ،ف��أدى فنانون
أص� � ��دق� � ��اء ل� �ق ��دي ��ح اس� �ك� �ت� �ش ��ات م��ن
مختلف أن ��واع ف�ن��ون ال�ع��رض :عزف
إي �ق��اع ل � �ـ،Walk about Drum Circle
و«س � �ت� ��ان� ��د أب ك� ��وم � �ي� ��دي» ل �ف��ري��ق
( Sit Down Comedyغ �ن ��اء وع ��زف
م��وس�ي�ق��ي ل�ج��وي��ل ت��اب��ت وري �م��ا أب��و
ع � � � ��ون) ،و«س � �ت� ��ان� ��د أب ك ��وم� �ي ��دي»
لجوزيف ع��ازوري ،وعرض حكواتي

مسرحيته
يقدم
ّ
ّ
«ميشال وسمير» من
تمثيله مع أنطوان
بالبان وإدمون حداد
وجوزيف عازوري

لسارة قصير ،ورق��ص تانغو لجنى
يونس ونديم الشويريُ .
خ�ل��ال االح �ت �ف ��ال أي� �ض ��ًا ،أع� �ل ��ن ع��ن
ب��رن��ام��ج ال�س�ن��ة ال ��ذي ي �ب��دأ بعرض
«م �ش��اك��ل ج�ن�س�ي��ة» ل�ش��اك��ر بوعبد
ال �ل��ه م ��ن إش � ��راف ب��ات��ري �س �ي��ا ن�م��ور
(راج � � ��ع امل � �ق ��ال ف ��ي م� �ك ��ان آخ � ��ر م��ن
ال � �ص � �ف � �ح ��ة) ،وع� � � ��رض س� �ت ��ان ��د أب
ب �ع �ن��وان «إم �ب��ري��ال��ي وإم �ب��ري��ال��ك»
ل �ف��ري��ق  Sit Down Comedyي��وم
 15م��ن ه ��ذا ال�ش�ه��ر ،وك ��ل ي ��وم أح��د
م��ن ش �ه��ري ش �ب��اط (ف �ب��راي��ر) وآذار
(م� � ��ارس) ،وق��ري �ب��ًا ع ��رض ح�ك��وات��ي
ل � �س� ��ارة ق �ص �ي ��ر .ك �م ��ا ي � �ق� � ّ�دم ق��دي��ح
ع��رض��ه «م�ي�ش��ال وس�م�ي��ر» (تأليفه
وإخ � � ��راج � � ��ه) م � ��ن ت �م �ث �ي��ل أن � �ط� ��وان
ب�ل�اب ��ان وإدم � � ��ون ح � ��داد وج��وزي��ف
ع ��ازوري وج��و قديح اب �ت� ً
�داء م��ن 22
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي (ن��وف �م �ب��ر) .يكمل
ال �ب��رن��ام��ج م ��ع ع � ��روض  Lilithمن
 Urban Art Productionف��ي كانون
األول (ديسمبر) وع ��روض طالبية
م��ن جامعة ال �ـ«أل �ب��ا» .أم��ا ف��ي العام
امل�ق�ب��ل ،فسيستقبل امل �س��رح عرضًا
ل � ��روزي ال �ي��ازج��ي ع � ��دوان ب �ع �ن��وان
«قصة ريما» وع��روض «ستاند أب
ك��وم �ي��دي» ل �ك��ل م ��ن ن �م��ر ب��ون�ص��ار
وج��وزي��ف ع� ��ازوري وإدم� ��ون ح��داد
ع�ل��ى ح ��دة .وسيقيم األخ �ي��ر ورش��ة
ع �م��ل  .Mime Corporelوس �ي �ق��دم
امل� � �س � ��رح ح � �ف�ل��ات غ� �ن ��ائ� �ي ��ة ل ��زي ��اد
س � �ح� ��اب ،وع� ��رض� ��ًا راق � �ص� ��ًا ل�ج�ن��ى
ي� ��ون� ��س ،وآخ � � ��ر م �س��رح �ي��ًا ل�ي�م�ن��ى
بعلبكي .كما سنكون في  12نيسان
(أبريل) على موعد مع ليلة مسرحية
في الفنون القتالية .وستقام ورشة
ّ
عمل ف��ي ف��ن الحكواتي م��ع جيروم
غ��اري .وأخ�ي�رًا يفتح قديح الفضاء
أم � � ��ام ج �م �ي��ع امل �س ��رح �ي�ي�ن ل �ل �ت � ّق��دم
ب �م �ش��اري��ع ع ��روض� �ه ��م .وس �ي �ن��ش��ط
امل �س��رح ع�ل��ى أص �ع��دة م�خ�ت�ل�ف��ة مع
ع� � ��روض أف� �ل ��ام ،م �خ� ّ�ص �ص��ًا ص��ال��ة
واس �ع��ة خ� ��ارج امل �س��رح وت��اب �ع��ة له
الستقبال معارض تشكيلية أيضًا.
خلود...
«م � � �س� � ��رح ال� � �ج� � �م� � �ي � ��زة» ،ل �ل�اس � �ت � �ع �ل�ام:
76/409109

مثقفو المكسيك
ّ
ال نريد إسرائيل
المكسيك ــ شادي روحانا
إثر دع��وة إسرائيل كضيفة شرف على «معرض
ال �ك �ت��اب ال� ��دول� ��ي» ف ��ي م��دي �ن��ة غ � ��واداالخ � ��ارا في
املكسيك ،أحد ّ
أهم األحداث الثقافية السنوية في
ّ
أميركا الالتينية ،ناشد عدد من املثقفني منظمي
وجاء
املعرض لدعوة ُفلسطني كضيفة شرف في عام ّ .2014
في البيان الذي ن ّشر في جريدة  La Jornadaاملكسيكية ووقع
ّ
ّ
املكسيكيني من
املكسيكيني وغير
عليه عدد من املثقفني من
َ
ّ
دول أميركا الالتينية ،أن «قيام دولة إسرائيل تسبب بنكبة
الشعب الفلسطيني وحكم عليه باملنفى ،والقهر ،والسلب.
إن  46ع��ام��ًا م��ن االح �ت�ل�ال ال�ع�س�ك��ري اإلس��رائ�ي�ل��ي أج�ب��رت
ال�ع��رب وال�ي�ه��ود على العيش
في حالة ح��رب دائ�م��ة ،بعدما
تعايشا ف��ي ح��ال��ة س�ل� ٍ�م حتى
أوائ ��ل ال �ق��رن امل��اض��ي .ل�ق��د ت� ّ�م
القضاء على التعايش العربي
اليهودي من خالل إنشاء دولة
ت �ق��وم ع �ل��ى أس � ��اس اإلق �ص��اء
العرقي والثقافي ،وتنفي حق
الشعب الفلسطيني املشروع
ب��إق��ام��ة دول� �ت ��ه وال �ع �ي��ش في
ض� � � � ��ه» .وت� ��اب� ��ع ال� �ب� �ي ��ان إن
أر ّ
املوقعني يدعون إلى «سياسة
ت �ق��وم ع �ل��ى ال �ت �ف��اه��م ،ال على
ّ
ّ
�ح � َ�ي ��ل
ال � �ق� ��وة ال �ع �س �ك��ري��ة وال � ِ
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ،وإل ��ى س�ي��ادة
ِق� َ�ي��م األخ�ل��اق وال �ع��دال��ة ال�ت��ي
ط��امل��ا ن�ط��ق ب��اس�م�ه��ا ال�ع��دي��د
ّ
م��ن ال�ي�ه��ود ع�ب��ر ال �ت��اري��خ .إن
إمكانية إح�لال س�لام حقيقي
وع � ��ادل ل��ن ت �ت��م إال م��ن خ�لال
ّ
إق��ام��ة دول �ت�ين مستقلتني أو
وقع
ّ
ّ
دولة واحدة ثنائية القومية».
مثقفون
ّأم � � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى م �ع��رض
من أميركا
الكتاب في غ��واداالخ��ارا الذي
ّ
ستحل عليه إسرائيل ضيفة
الالتينية بيانًا
ش� ��رف ه� ��ذا ال� �ع ��ام ،ف�س�ي�ك��ون
يندد بحلول
ّ
«خ��ال�ي��ًا م��ن ّ
أي م��وق��ف يربط
الكيان العبري
ب �ي��ن األخ � �ل � ��اق وال � �س � �ي ��اس ��ة،
ّ
ضيف شرف
ألن أص� � �ح � ��اب ه � � ��ذا امل ��وق ��ف
ّ
م� ��ن ال � �ك� ��ت� ��اب اإلس ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن
على معرض
ل� ��ن ي� �ك ��ون ��وا م ��وج ��ودي ��ن ف��ي
غواداالخارا
غ � � � � ��واداالخ � � � � ��ارا ألن� � �ه � ��م غ �ي��ر
مستعدين لتمثيل سياسات
إس� � ��رائ � � �ي� � ��ل االس � �ت � �ع � �م� ��اري� ��ة
وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ف� �ص ��ل
ال �ع �ن �ص� ّ
�ري» .وان�ت�ه��ى البيان
ّ
بمناشدة املنظمني لالحتفال
بفلسطني كضيفة ّشرف العام املقبل.
وتشمل قائمة امل��وق�ع�ين :الباحثة ف��ي علم الفقه سيلفانا
رابينوفتش؛ الشاعر إدواردو موشيس؛ الشاعر س��اءول
ّ
ّ
املنفي من األوروغ��واي؛ املحلل النفسي نيستور
إبارغوين
ب��راون�س�ت�ي�ين امل�ن�ف��ي م��ن األرج �ن �ت�ين؛ التشكيلي م��ارك��وس
ّ
ليمينيس؛ امل�ف��ك��ر هيكتور دي ��از ب��والن�ك��و؛ وال�ب��اح�ث��ة في
األدب اإلس �ب��ان��ي وأدب ميغيل دي س�ي��رف��ان�ت��س مارغيت
ف��ري�ن��ك ف��روي �ن��د .وس� ُ�ي�ف�ت�ت��ح م �ع��رض غ ��واداالخ ��ارا ف��ي 30
ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي (ن��وف�م�ب��ر) ب�ح�ض��ور ال��رئ�ي��س اإلس��رائ�ي�ل��ي
شيمون بيريز والكاتب البيروفي صاحب «نوبل» ماريو
بارغاس يوسا (الصورة).

فالش
◄ ّ
للمرة األولى في تاريخها ،نشرت مجلة «ذي كومون» األدبية
ّ
ّ
ّ
األميركية م��ادة أدبية عربية .هكذا ،تضمن العدد األخير (خريف/
ّ
شتاء  )2013قصة «سقوط ّ
حر في مرآة مهشمة» لألردني هشام
البستاني التي نقلتها إل��ى اإلنكليزية ثريا ال��ري��س .وق��د ب��دأت
ق�ص��ص البستاني ال�ق�ص�ي��رة ت��أخ��ذ اه�ت�م��ام��ًا ع��امل�ي��ًا أخ �ي �رًا بعدما
ن�ش��رت مجلة «ذي س��ان��ت آن��ز ري�ف�ي��و» قصته «ك��واب�ي��س امل��دي�ن��ة»،
ونشرت مجلة «وورل��د ليترتشر ت��وداي» قصته «التاريخ ال ُيصنع
على ه��ذه الكنبة» .صاحب «ع��ن الحب وامل��وت» وضعه موقع «ذي
ّ
كلتشر ت��رب» الثقافي البريطاني على الئ�ح��ة أف�ض��ل س��ت��ة كتاب
معاصرين في األردن ،فيما تتم اآلن ترجمة كتابه «أرى املعنى»...
إلى اإلنكليزية أيضًا.
◄ انطالقًا من مجموعتيها «جنة جاهزة» و«اإلقامة في التمهيد»،
أن�ج��ز ميشال س�ع��ادة كتابه «زه ��رة م � ّ
�روة ف��ي مجموعتيها
ّ
الشعريتني «جنة جاهزة» و«اإلقامة في التمهيد»_ مقاربة
ّ
ّ
ن�ق� ّ
�دي��ة وت��أوي �ل��ي��ة» (ال �ت �ك��وي��ن) .ي �ق��دم ال�ع�م��ل م�ق��ارب��ة لتجربة
ّ
الشاعرة الشابة ،مخصصًا القسم الثاني ملقتطفات من القراءات
حول ديوانيها في بعض الصحف اللبنانية.

