السبت  16كانون األول  2017العدد 3350

سيمونا عبد اهلل ضيفة «باغاتيل»...
وتمرد وتجديد
طبلة
ّ

صورة
وخبر

افتتحـت فـي موسـكو ،أمـس الجمعـة ،الـدورة الثامنـة مـن معـرض
ُ
«فـن الدميـة» الدولـي الـذي ُيختتـم غـدًا األحـد .مئـات الزائريـن توافـدوا
ومنوعـة مـن الدمـى
إلـى الحـدث واسـتمتعوا برؤيـة مجموعـة واسـعة
ّ
والدباديـب التـي صنعهـا أكثـر مـن ألـف فنـان مـن  26دولـة حـول العالـم.
(يـوري كادابنـوف ـــ أ ف ب)

حمانا تستعد
ّ
لـ «ليالي العيد»
بني  22و 30كانون ّ
األول
(ديسمبر) الحالي ،يدعو «بيت
الفنان ـ ّ
حمانا» لحضور «ليالي
العيد ّ
بحمانا» املخصصة
لكل العائلة .البداية مع أمسية
ملوسيقى عيد امليالد مع فرقة
«مدرسة غسان يمني للفنون»
( 20:00ـ دار الفرح) ،يليها في
َ 12/27موعد زجلي بالشراكة
«معزف» ( 19:00ـ بيت
مع ِ
الفنان) ،ثم يحيي « باروك
آنسامبل» في اليوم التالي
( )19:00حفلة موسيقية بالشراكة
مع «كولتورسنتروم» .في 28
و ،12/29يستضيف «بيت الفنان»
ورشة رسم وفن تصويري
للصغار ( ،)15:00على أن يكون
َ
معة آخر
الختام في  12/30بـ «ج ِ
السنة مع مونيكوارتيت» (.)20:00
بني  22و 30كانون ّ
األول ـ «دار الفرح»
ّ
و«بيت الفنان» (حمانا ـ جبل لبنان).
الدخول مجاني.
لالستعالم05/530049 :

بعدما أشعلت أجواء «باغاتيل بيسترو» (الحمرا ـ بيروت) يوم السبت املاضي،
وبسبب التفاعل الكبير الذي حظيت به من قبل الحاضرين ،ها هي عازفة اإليقاع
الفلسطينية سيمونا عبد الله (الصورة) تعود مساء اليوم إلى املكان نفسه ّ
لتقدم
كالعادة عرضًا ّ
مميزًا ومختلفًا على طبلتها .غير ّأن الفنانة البالغة ثمانية وثالثني
عامًا لن تكون بمفردها في هذه الليلة إذ سيرافقها في الجزء الثاني من السهرة
ّ
عازف العود السوري مكسيم القاحود .في الجزء ّ
ستقدم بمفردها (صولو)
األول،
ّ
موسيقى معاد توزيعها بطريقتها الخاصة لـ «دارت ّ
األيام» و«فكروني» ألم كلثوم،
و«قــارئــة الفنجان» لعبد الحليم (مزيج بني الكالسيك واإليـقــاعــات» ،إضافة إلى
ريميكس «زي الهوا» للدي .جاي سعيد مراد ،وفق ما قالت سيمونا في اتصال
ّ
سيقدم الثنائي مجموعة من األعمال
مع «األخبار» .وبعد أن ينضم إليها القاحود،
الطربية لـ «كوكب الشرق» و«العندليب األسمر» واملوسيقار محمد عبد الوهاب:
ّ
أحبها ّ
جدًا وأرغب في تجديدهًا ألبقيها ّ
«إنها مختارات ّ
حية» .ترعرعت سيمونا
عبد الله في عائلة فلسطينية الجئة في حي للمهاجرين في مدينة كوبنهاغن
ّ
الدنماركيةّ .
حبها للعزف اإليقاعي ،أوقعها في مشاكل كثيرة مع األهل ،إال أنها
رفضت التفريط في شغفها واالستسالم للضغوطات .هكذا ،وعلى الرغم من
كثرة التحديات والخبياتّ ،
أصرت سيمونا على فعل املستحيل بجرأة الفتة لبلوغ
ّ
ْ
مرادها ،األمر الذي ّ
َ
كبدها أملًا ومعاناة كبيرين .في املحصلة ،تحولت عبد الله إلى
عازفة إيقاع ذائعة الصيت في أوروبــا ،تهدف إلى تعريف الجمهور الغربي على
الطرب العربي األصيل بطريقة فريدة وعصرية وخالقة ،وسبق لها في حديث مع
ّ
ّ
«متمردة
قناة «دوتشيه فيليه» األملانية الناطقة بالعربية أن وصفت نفسها بأنها:
وسالحي الطبلة»!
ع ــرض سيمونا عـبــد ال ـلــه :ال ـيــوم ـ ـ الـســاعــة الـتــاسـعــة والـنـصــف مـسـ ً
ـاء
ـ ـ «بــاغــاتـيــل بيسترو» (ش ــارع جبر ضــومــط ـ ـ الـحـمــرا ـ ـ راس بـيــروت).
لالستعالم01/342842 :

