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 ٌافا الثقافٌة :–رسالة تل أبٌب 

 

لَّم "  عرض أدبً موسٌقً بمشاركة الفنانة ٌعٌل تأي/ عومر  –عندما تصعدٌن السُّ

  والشاعرة حموطال بار ٌوسٌف

 

م ، أقٌم 4102فً ٌوم الجمعة الموافق العاشر من تشرٌن األول ) أكتوبر (  –لمراسل خاص  –ٌافا –تل أبٌب 

فً بٌت المبدع ل ) أقوم ( وهً منظمة الموسٌقٌٌن والمبدعٌن ، فً قاعة العروض على شاطئ البحر فً ٌافا 

 تل أبٌب ، الذي كان فٌما مضى المٌناء ، أقٌم عرض خاص من نوعِه الفنانة ٌعٌل ٌأي بمرافقة العازف

وطال بار ٌوسٌف والتً قامت بتلحٌنها المغنٌة موالملحن عومر أمٌتً ، قدموا أغانً من أشعار الشاعرة ح

 نفسها ، وشاركت الشاعرة بتقدٌم فقرات شعرٌة بٌن الوصالت الغنائٌة . 

ن والدها هاجر للبالد م،فنانة ومغنٌة رائعة ، لها صوت رائع وجمٌل وهً راقصة وامرأة جمٌلة  ٌاعٌل تأي

هنغارٌا وعائلة أمها هاجرت من الٌمن ، وهً تدمج فً غنائها بٌن الفنٌن الشرقً والغربً وتخرج من حلقها 

ألحانا خاصة ، فعندما تغنً قصٌدة فهً تمثلها وتعطٌها فضاء خاصا كلماتها تلحن أنغام القلب الداخلٌة ، ٌعٌل 

 ت وعبر الكلمات وبٌن حروفها . ترقص أمام الكلمات وتبدي عظمة كبٌرة مما ٌعصف داخل الكلما

 عازف بٌانو وملحن موسٌقً لألفالم وللمسرح ، مخرج وملحن موسٌقً .  عومر أمٌتً

شاعرة ، مترجمة وباحثة فً األدب ) إقرأ مقابلة فً ضٌف العدد من اإلصالح فً  موطال بار ٌوسٌف،ح

لذي ترجم للغات مختلفة بما فٌها اللغة المحرر ( ، حازت على العدٌد من الجوائز عن شعرها ا –أعداد سابقة 

م ، عن 4101العربٌة ، وقد قام بترجمتها البروفسور نعٌم عراٌدي ) المغار(، وصدر الكتاب فً القاهرة عام 

م نشر كتابها فً بارٌس فً ثالث لغات هً العربٌة العبرٌة 4102دار ابن لقمان للنشر والتوزٌع ، فً عام 

 واألدٌب محمود عّباسً ) شفاعمرو(.  )فسوطة(رجمة للعربٌة الشاعرة نداء خوريوالفرنسٌة ، وهنا قام بالت

كلمات  ا من الجمهور كانت القاعة ملٌئة بالحضور الذي شدته المشاهد الكلمات والغناء ، وقد سمع مراسلن

الثناء المختلفة عن الكلمات  واللحن مثل " هذا حدث ٌفتح آفاقا جدٌدة، أو " الكلمات جمٌلة وتطٌر بسهولة 

 للقلب ". 

 الجدٌر بالذكر أن هذا العرض أقٌم أٌضا فً أماكن أخرى فً تل أبٌب والقدس وسفٌون وهرتسلٌا وغٌرها .

م ، والذي على اسمها 4102الكٌبوتس الموحد عام وإلٌكم قصٌدة السلم من كتاب "الصفرة " من إصدار 

ًَ العرض :   ُسمِّ

لََّم   " عندما تصعدٌن السُّ

 ترٌن أكثر  

 

 عندما تصعدٌن السلم 

 المهم للجمٌع  اتتذكرٌن م

 

 عندما تصعدٌن السلم 

 أنت ترٌن أكثر وأكثر وأكثر 
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 ومن هناك تلفٌنهم  جمٌعا 

 بغطاء " ) ترجمة : مفٌد صٌداوي ( 

 هذا وباإلمكان سماع بعض القصائد بواسطة االنترنٌت والٌو تٌوب " 

اإلصالح : تتقدم بأحر التهانً للزمٌلة الشاعرة حموطال بار ٌوسٌف وتتمنى لها المزٌد من العطاء فً الشعر 

 اإلنسانً .

 

http://www.youtube.com/watch?v=UxXXBAITDgM        לך דע  

http://www.youtube.com/watch?v=NhkEaS_GMfk   ועדין 

http://www.youtube.com/watch?v=p3kVLcWimEo  ערש שיר 

http://www.youtube.com/watch?v=sWQqHEeAjP8  (שנסון) זמר שיר 

http://www.youtube.com/watch?v=ts5aSPxwxRQ  הגוללת בתהום 

 

 

 


