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ميرا صيداوي خالل العمل

ّ
وكل النساء ّ
«أيوبة» في «مسرح المدينة»
زينب حاوي

صورة
وخبر

ّ
المصوريـن أخيـرًا صـورة لـ«ملكـة البـوب» األميركيـة مادونـا مـع
التقطـت عدسـات
ابنتهـا المتبنـاة ميرسـي جيمـس ،خلال افتتـاح مستشـفى فـي مـاالوي يحمل اسـم
المركزة .المشـروع الـذي يتخذ
«معهـد ميرسـي جيمـس» لجراحـة األطفـال والرعاية
ّ
مـن بالنتايـر ،ثانيـة أكبـر المـدن فـي البلادّ ،
مقـرًا لـه يعتبـر أول منشـأة مـن نوعهـا
ّ
 .Raisingيذكـر
ّتشـيدها هنـاك مؤسسـة مادونـا ّالخيريـة المعروفـة باسـمً Malawi
أنـه إلـى جانـب ميرسـي جيمـس ،تبنـت الفنانة ،البالغـة  58عامـا ،أطفاال مـن ماالوي،
هـم :ديفيـد بانـدا والتوأمـان إيسـتر وسـتيال ،الذيـن انضمـوا إلـى طفليهـا لورديـس
وروكـو( .أمـوس غوموليـرا ـــ أ ف ب)

ّ
ّأيام العز تعود إلى «فندق صوفر الكبير»

كنفاني في «ة»:
عائد إلى حيفا
ً
إحياء للذكرى الـ  45الستشهاد
الكاتب واملناضل الفلسطيني
غسان كنفاني ( 1936ـ /1972
الصورة) ،يدعو «نادي لكل
الناس» ومقهى «ة» ،يوم
األربعاء املقبل إلى حضور
فيلم «عائد إلى حيفا» .في عام
 ،1981نقل العراقي قاسم َح َول
( )1940رواية كنفاني الشهيرة
الصادرة في عام  1970إلى
الشاشة الكبيرة بتمويل من
منظمة التحرير في ّأول خطوة
لها إلنتاج عمل روائي طويل.
ّ
صور الشريط في لبنان خالل
الحرب األهلية ،وضم املمثلني:
بول مطر ،وحنان الحاج علي،
واألملانية كريستني شورن.
عرض فيلم «عائد إلى حيفا»:
األربعاء  19تموز (يوليو) الحالي ـ
ً
مساء ـ
الساعة السابعة والنصف
مكتبة «ة» (الحمرا ـ بيروت) .الدخول
مجاني .لالستعالم01/350274 :

ضمن فعاليات «مهرجانات
سوسنة صوفر» ،يستضيف
«فندق صوفر الكبير» (الصورة)،
يوم األحد املقبل أمسية طربية
بعنوان «نوستالجيا فندق صوفر
الكبير» ،يحييها الفنانان :السوري
ملهم خلف واللبنانية سندي
لطي .فكرة الحفلة تعود إلى أدهم
ّ
ّ
الدمشقي الذي تولى اإلعداد أيضًا،
ّ
ويفترض لهذا املوعد املميز أن
يعيد إحياء ذاكرة الفندق العريق
من خالل مجموعة من األغاني
لفريد األطرش ،وعبد الوهاب ،وأم
كلثوم ،ووديع الصافي ،وصباح،
ونصري شمس الدين،
وفيروزٌ ،
َ
املغني ْي ّفرقة
وغيرهم .وسترافق
موسيقية مؤلفة من :أيمن عزو
(كمان) ،علي عبدو (بيانو) ،عدنان
كركي (درامز) ،عدنان معطي

(طبلة) وأسامة علم الدين (غيتار).
قبل أن ّ
تدمره الحرب اللبنانية،
شهد هذا الصرح العريق على
النهضة العمرانية ،واستضاف في
أيام العز أشهر املطربني وامللوك
والسياسيني واملفكرين ،واعتبر
ّأول كازينو في الشرق األوسط،
ً
فضال عن احتضانه االجتماع
العربي الذي انبثقت منه «اللجنة
العربية العسكرية املشتركة» في
عام  1944والتي شكلت النواة
لقيام «جامعة الدول العربية» في
العام التالي.
أمسية «نوستالجيا فندق صوفر
الكبير» الطربية :األحد  16تموز ـ الساعة
ً
مساء ـ « فندق صوفر الكبير»
الثامنة
(قضاء عاليه) .الدعوة عامة .لالستعالم:
70/604353

من خشبة «مسرح غلبنكيان» في «الجامعة
اللبنانية األميركية» إلــى «مـســرح املدينة»
(الحمرا ـ بـيــروت) ،تنتقل اليوم مسرحية
«أيوبة» (كتابة وإخراج عوض عوض) التي
تختصر بثالث حكايا نسائية معاناة املرأة
عمومًا والفلسطينية خصوصًا ،وتضيء
عـلــى امل ــآس ــي ال ـفــرديــة ال ـتــي ال تـبـتـعــد عن
قضية فلسطني .ثالث نساء يشاركن في
هــذا العمل ،ملواكبة شخصية «أيــوبــة» بكل
مــراح ـل ـهــا ال ـع ـمــريــة ،وهـ ــن :عـلـيــا ال ـخــالــدي
األستاذة الجامعية (دور أيوبة املتقدمة في
السن) ،ميرا صيداوي (في مرحلة عمرية
متوسطة) وتاال نشاز التي تجسد «أيوبة»
في مرحلتي الصبا واملراهقة.
االن ـت ـق ــال إلـ ــى م ـس ــرح ب ـع ــراق ــة «امل ــدي ـن ــة»،
ي ــرى فـيــه امل ـخ ــرج ع ــوض ع ــوض مناسبة
الستقطاب جمهور أكبر ،يعشق املسرح.
الزمن ،ولعرضني اثنني
على مدى ساعة من ّ
فقط (ال ـيــوم وغـ ـدًا) يسلط املـخــرج الشاب
ال ـض ــوء م ــن خ ــال ه ــذه الـشـخـصـيــة،عـلــى
قضايا اللجوء الفلسطيني ،ومعاناة املرأة
وتـهـمـيـشـهــا ،وال سـيـمــا بـعـيــد تــزويـجـهــا
تقليديًا وه ــدر حـقــوقـهــا .املـســرحـيــة التي
تتكئ على قصص حقيقية لـثــاث نساء
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــات فـ ــي م ـخ ـي ـ َـم ــي ال ــرش ـي ــدي ــة
ً
(جنوب لبنان) والـبــداوي (شـمــاال) ،ال شك
أن ـه ــا ت ـحــاكــي تــاري ـخ ـيــا ق ـض ـيــة فلسطني
وقضايا اللجوء ،من خالل مواكبة «أيوبة»
للمراحل التاريخية التي ّ
مرت بها القضية
مــن «الـنـكـبــة» إلــى «الـنـكـســة» ،وتـقــاطــع هذه

األح ـ ـ ـ ــداث م ـع ـهــا ش ـخ ـص ـيــا ،ك ـم ــا ي ـشــرح
املخرج في حديث إلى «األخبار».
قـضـيــة ال ـل ـجــوء ،وال سـيـمــا ال ـس ــوري منه،
ّ
ستجسده الشابة السورية تاال نشاز التي
ستنقل على خشبة هــذا العمل معاناتها
كــاج ـئــة س ــوري ــة ،وت ـت ـفــاعــل م ــع مختلف
مشاعرها وتنقل تجربتها عبر «أيوبة».
وع ـ ــن س ـب ــب ت ـس ـل ـيــط شـ ـ ــاب ،ف ــي ال ـثــال ـثــة
وال ـع ـشــريــن م ــن ع ـم ــره ،ال ـض ــوء عـلــى هــذه
القضية ،يجيبنا عــوض بــأن تركيزه على
هذا املوضوع يأتي انطالقًا من ّ
تماس املرأة
الـيــومــي مــع الــرجــل «االبـ ــن ،واألخ ،وال ــزوج،
والصديق» ،إضافة الى أن داخــل كل رجل
«أنثى».
مـ ــن هـ ـن ــا ،لـ ـج ــأ عـ ـ ــوض إلـ ـ ــى مل ـل ـم ـل ــة ه ــذه
ال ـق ـصــص ال ــواق ـع ـي ــة «ب ـش ـفــاف ـيــة» ق ـبــل أن
يـمـســرحـهــا ويـنـقـلـهــا بـلـغـتـهــا ولـهـجـتـهــا،
مبتعدًا عن «املسرحية الكذابة» ،وعن اللغة
املسرحية .فهو ينهل مــن اللغة الحقيقية
للثالثي و«مشاعرهن الصادقة» .وال شك
أن مشاركة أستاذته عليا الخالدي في هذا
العمل ّ
تعد تحديًا شخصيًا ومهنيًا له ،على
الرغم من عدم وجود صعوبة في التعامل
بينهما .إذ انحصر األم ــر بحسب عوض
فــي «الصعوبات التي يواجهها أي ممثل،
كـمــا ّأن الـنـقــاشــات دارت ح ــول مــا هــو في
مصلحة العمل في نهاية املطاف».
عرض مسرحية «أيوبة» :اليوم وغدًا
ـ ـ ال ـســاعــة الـثــامـنــة وال ـن ـصــف م ـسـ ً
ـاء ـ
«مـســرح املــديـنــة» (الـحـمــرا ـ ـ بـيــروت).
لالستعالم71/722227:

