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احتفاء معهد العامل العريب بالشاعر محمود درويش
 23 – 19سبتمرب 2018
مرسح ،موسيقى ،سينام ،ندوات ولقاءات ،عروض ح ّية...
« َمنايف محمود درويش»
سيعب فيها فنانون من اختصاصات متنوعة
خمسة أيام ّ
عن نظرتهم ملصدر اإللهام واالكتشاف الذي شكلّه محمود درويش.
ُدعي محمود درويش بشاعر فلسطني وشاعر املقاومة ،لكنه لطاملا قال« :أنا

مل أرغب بأن أصري وأبقى رمزا ليشء ما .ال بل عىل العكس أود أن أتح ّرر من هذا العبء الثقيل» .هذا
ألن محمود درويش ( )2008 – 1941كان بكل بساطة واحدا من كبار الشعراء املعارصين الذين كتبوا
بالعربية وأكرثهم ترجم ًة للغات األخرى.
ُولد محمود درويش يف سنة  1941يف قرية الربوة بالقرب من ساحل عكا يف فلسطني التي د ّمرها
رسا
الصهاينة يف سنة  1948يف إثر اإلعالن عن قيام دولة إرسائيل ،فلجأت عائلته إىل لبنان .لكنه عاد ّ
لفلسطني حيث تابع دراسته قبل أن يبدأ مبشواره الصحفي وينرش أشعاره األوىل (عصافري بال أجنحة،
.)1960
لكن نضاله يف صفوف الحزب الشيوعي اإلرسائييل قد أدى به للسجن عدة مرات ،كام ُوضع تحت
اإلقامة الجربية يف حيفا (إرسائيل) حتى سنة .1970
ومن ثم عاش يف املنفى يف القاهرة أوال ثم يف بريوت وتونس وباريس قبل أن يحط رحاله يف رام الله.
ويف أحد دواوينه األخرية بعنوان «ال تعتذر عام فعلت» ،نستشف رغبته بتقاسم أحالمه وآماله وخيباته
وبحثه الدائم عن الحب.

السبت  22سبتمرب  2018من الساعة الثالثة

عرصا لغاية السادسة مساء
عروض أدائية ( 25دقيقة)
مبشاركة فريونيك كاي وكاميل دوران-توفار وبيري
مينيار ورافائيل دي باوال وفاين سينتس
السبت  22سبتمرب  2018يف الساعة الثامنة مساء
صالة العروض (القبو الثاين)
الجزء األول :بعد السامء األخرية ،خيط وقصيدة
عمل إبداعي لتج ّمع الباب 27
مبشاركة ماريون كولّيه وآرثر سيدوروف
الجزء الثاين :شعر الكرتوين
مبشاركة وليد بن سليم و N3rdistanوماري-
مارغريت كانو
األحد  23سبتمرب  2018يف الساعة الرابعة عرصا
قاعة املجلس األعىل (الطابق التاسع)
الجزء األول :جسدك أريض – مرسح ،من إخراج
تاتيانا سبيفاكوفا .مبشاركة صموئيل شورين ومايل
ديالو وكريستيل سايز ويارس رامي عىل العود.
اإلضاءة :كريستوبال كاستيلّو ،السينوغرافيا/األزياء:
سلمى بوردس
الجزء الثاين :رائحة الوطن البعيد – أداء مرسحي
من إخراج :آن-لور لييجوا ،مبشاركة املمثل
أوليفييه دوتيلّو واملوسيقي غيم
السبت  22واألحد  23سبتمرب  2018من الساعة
الثانية عرصا لغاية السادسة مساء
يف أرجاء املعهد
مختارات شعرية تؤديها آن-لور لييجوا

الربنامج
األربعاء  19سبتمرب  2018يف الساعة الثامنة مساء
فرنسا ،فيلم وثائقي 59 ،1998 ،دقيقة – صالة
العروض (القبو الثاين)
(نادي سينام معهد العامل العريب – محمود درويش
ولغة األرض...
لسيمون بيتون
الخميس  20سبتمرب  2018يف الساعة السابعة مساء
صالة العروض (القبو الثاين)
لقاء-ندوة ضمن إطار أيام خميس املعهد
مبشاركة إفانغيليا ستيد وجان-باتيست بارا وبريجني
هريمانس ومراد يلّس وكاظم جهاد
الجمعة  21سبتمرب  2018يف الساعة الثامنة مساء
صالة العروض (القبو الثاين)
ياسمني حمدان  /الجميالت
مبشاركة لوييك مورين (إيقاع) وسيدريك لورو
(غيتار) ومينه فام (لوحة مفاتيح)
الجمعة  21سبتمرب  2018يف الساعة التاسعة
والنصف مساء
قاعة املجلس األعىل (الطابق التاسع)
من حجر وزعرت
أداء مرسحي وموسيقي تق ّدمه فرقة «حبوب
للطحن»
من الخميس  20لغاية األحد  23سبتمرب 2018
قاعة األعمدة (القبو الثاين)
الصورة الحقيقية
تنصيب فني وأداء تقدمه فريونيك كاي
مبشاركة ميشيل غوفييس وفريديريك مينيري وباسكال
ستيه وتويك راكوتوماالال وباناغيوتيس-ألكساندروس
بوكاريس
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