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الدولة ّثم الدولة

ساشا فالتز إحدى أبرز وجوه الرقص املعاصر في أوروب��ا ،هي ابنة معماري .وفي عرضها الجديد  Continuأو
ّ
ّ
األملانية تجربة البنائني الساحرة .تلعب مواطنة بينا باوش على خلق عالقة بني
«متواصل» ،تستلهم الكوريغراف
الفضاءين املسرحي واملعماري .مع راقصيها ،تحتفي بمتحف  Neuesفي برلني الذي صممه املعمار البريطاني
العراقية زها حديدّ .
ّ
تقدم فرقة «ساشا فالتز
دايفد تشيبرفيلد ،ومتحف «ماكسي» في روما الذي صممته املعمارة
وضيوفها»  Continuضمن «مهرجان باليتايم أوروبا  »2010في برلني حتى  14الجاري ...عرض يجعلنا نسأل عما إذا
كان أهل العمارة بنائني أم محاربني( .أود أندرسون ــ أ ف ب)

«املقاطعة»
قريبًا في
ّ
متحف «أبو عمار»
في الذكرى السادسة لرحيل
ياسر عرفات ( 1929ــــ ،)2004
انطلق مشروع انشاء متحف
خاص بالزعيم الفلسطيني
ّ
الوطنية.
فوق أراضي السلطة
وقد بدأت حملة واسعة
لجمع آالف القطع التي كانت
من مقتنيات «أبو ّ
عمار»،
بما فيها اللباس العسكري
والنظارات الطبية.
ونقلت ّوكالة الـ «أسوشيتد
برس» أن املتحف سيحتوي
على مواد ووثائق ومالبس
وأدوات وأشياء مختلفة
امتلكها الرئيس الراحل،
بينها ً الصور واملسدسات،
إضافة إلى الكوفية األخيرة
التي ارتداها قبل وفاته ،والتي
ّ
وشخصيته
اقترنت بصورته
ّ
وقضية شعبه .الصرح الذي
تصل كلفته إلى  3،4مليون
دوالر أميركي ،بدأ العمل
على تشييده قبل شهرين في
«املقاطعة» حيث َ قضى عرفات
سنواته األخيرة ،محاصرًا
من قبل قوات االحتالل
اإلسرائيلية .وقد أشار بيان
رسمي صادر عن السلطة
الفلسطينية ،إلى تخصيص
مبلغ  1،5مليون دوالر
الستكمال بناء املتحف قرب
ضريح عرفات في رام الله.
وكانت مختلف املدن
الفلسطينية قد أحيت أمس
ذكرى القائد الراحل ،فأضيئت
الشموع وأقيمت األنشطة
في مدينة القدس ،ورام الله،
وبيت لحم ،والخليل ،ونابلس
وجنني وسواها .

ّ
المتمردة
«جدتنا»
لميا
صفي الدينّ ...
ّ
ّ
زينب مرعي
في البدء كانت ليليت .ثارت على ّآدم،
فكان مصيرها أن ُح ِرمت نعيم الجنة.
�ت» ج �م��ان��ة ح� ��داد هذه
ل�ي ّ�س��ت «ل �ي �ل �ي� ّ
املرة ،فاملرأة املتفلتة من قيود املجتمع
البطريركي ،ص��ارت أيضًا بطلة عمل
راق� � ��ص ي �ن �ط �ل��ق ق��ري �ب��ًا ف ��ي بيروت،
وي �ح �م��ل ت��وق �ي��ع مل �ي��ا ص �ف��ي الدين.
ال �ك ��وري �غ ��راف وال ��راق� �ص ��ة اللبنانية
املقيمة ف��ي ف��رن�س��ا ،ص� ّ�م�م��ت العرض
ّ
�ؤدي��ه ،اح�ت�ف� ً
�اء ب��األن�ث��ى ال�ت��ي «هي
وت�
األص��ل واملستقبل» ،كما أعلنت أمس
خالل مؤتمر صحافي عقدته في قصر
«األونيسكو» .سترقص مليا «ليليت»
م �س��اء  19و 20ال �ح��ال��ي ع �ل��ى خشبة
«م� �س ��رح م ��ون ��و» (األش� ��رف � �ي� ��ة) ،وفي
ّ
الجنوبية،
 21م�ن��ه ف��ي م��دي�ن��ة ص��ور
برعاية «وزارة الثقافة» و«مجموعة
البرملانيني الفرنسيني لتعزيز أواصر
الصداقة بني لبنان وفرنسا».
اس� �ت� �ع ��راض� �ه ��ا ي �ج �م ��ع ب �ي��ن الضوء
مليا صفي الدين (باتريك كوهول)

وامل��وس �ي �ق��ى ك �م��ا ق��ال��ت ،وي �غ��رف من
ّ
الصوفية .ستعلن
التراث ويستوحي
ليليت ّ
تمردها ،على ص��وت أم كلثوم
وجاك بريل ،وأنغام ومارسيل خليفة
وربيع أب��و خليل و ...موريس رافيل.
غرفت صفي الدين وحيها من مصادر
م �خ �ت �ل �ف��ة ،م� �ث ��ل أغ� �ن� �ي ��ة ج� � ��اك بريل
ال�ش�ه�ي��رة «ع�ل��ى ال �س��اح��ة»ّ ،
وقصتها
امل��أس� ّ
�وي��ة .مليا ه��ي فتاة األغنية التي
تحمل اإلي �ق��اع ف��ي داخ�ل�ه��ا ،وترقص
وحيدة في الساحة .كأنها رؤيا ،تريد
أن تشعل املدينة بالحب ،في مواجهة
األبواب املوصدة .الفنانة التي ّ
أسست
ّ
ف��رق�ت�ه��ا ع��ام  ،2004ت��ؤك��د أن الحجر
األس� ��اس ف��ي م�ش��روع�ه��ا ه��و انعتاق
املرأة .وسيذهب جزء من ريع عروضها
ّ
اللبنانية إلى جمعية «كفى» ملناهضة
العنف ضد املرأة.
 8:30م��ن مساء  19و 20ت( 2نوفمبر) ـ ـ ـ
«م��س��رح م��ون��و» (األش���رف���ي���ة) .لالستعالم:
01/738643

ّ
اللبنانيني أن يتناسوا
في الخطاب الرسمي لـّ 14آذار ،يطلب هذا الفريق من
ّ
ك���ل ال��خ��ص��وص ّ��ي��ات املتعلقة ب��وض��ع ل��ب��ن��ان ف��ي منطقة ال��ش��رق األوسط
ّ
امللتهبة ،وبوضع الجنوب ّ
إسرائيلية ،ووضع
املعرض في ّأي لحظة لحرب
اللبناني
األراضي اللبنانية التي ال تزال إسرائيل تحتلها ،ووضع الجيش
ّ
الذي ال يجد من ّ
عسكرية ّ
ّ
نوعية ...املطلوب إهمال كل
يقدم له مساعدات
وطبقته دول ّ
التمسك بمبدأ «احتكار العنف» كما عرفته ّ
ّ
غربية
ذلك مقابل
كثيرة .وفقًا ل ّـ 14آذار ،هذا هو باب العبور إلى الدولة الذي ال يمكن استبداله
شباك ،حتى ولو كان ّ
بأي ّ
ّ
شباك املقاومة أو الدفاع عن لبنان .الدولةّ ،ثم
ّ
ّ
الدولة ،ثم الدولة .هكذا يمكن اختصار أدبيات «ثورة األرز».
لبناني ساذج أن ّ
ّ
يصدق هذا الشعار ،وأن ينتمي لفريق «انتفاضة
يمكن ّأي
ّ
ّ
االستقالل» ،وخصوصًا أن اللبنانيني عانوا كثيرًا ـ ـ ـ وال يزالون ـ ـ ـ من غياب
ّ ّ
ّ
الطرف عن قادة امليليشيات
الدولة .اللبناني الساذج نفسه مستعد لغض ّ
الذين بنوا مجدهم على أنقاض الدولة ،والذين يبشرون بها اآلن فوق جثث
ّ
األهلية ودموع أهالي املخطوفني الذين ما زالوا مجهولي
ضحايا الحرب
ّ
املصير .واللبناني الساذج نفسه مستعد لتناسي الخطاب التقسيمي الذي
ّ
مستعد
حمله وقاتل في سبيله بعض رموز  14آذار .واللبناني الساذج
ل��س ّ��د أذن��ي��ه ع��ن ال��دع��وات ال��ف��درال ّ��ي��ة ال��ص��ادرة ع��ن ه��ذا ال��ف��ري��ق السياديّ.
ّ
ّ
ّ
مستعد لطرد كل األفكار الشريرة حول التناقض
واللبناني الساذج نفسه
بني الدعوة إلى بناء الدولة واإلمعان في نهب مواردها والسعي إلى بيع
ّ
مستعد لوضع يديه
ممتلكاتها ّفي سوق الخردة .واللبناني الساذج نفسه
على أنفه حتى ال ّ
يشم رائحة الصفقات املشبوهة والسياسات املنحازة
ملصلحة األثرياء ،التي يبرمها ويدافع عنها أنصار الدولة.
ّ
ّ
ّ
لتجاهل أم��ور كثيرة ،وخصوصًا أن سذاجته
اللبناني ّ الساذج مستعد ّ
تزداد كلما ازداد خوفه .وكل ذلك من أجل بناء الدولة والعبور إلى الدولة
وال��ع��ي��ش ف��ي كنف ال��دول��ة .لكن م��ا العمل إذا ك��ان��ت «ح��رك ّ��ة ب��ن��اء الدولة»
��ورع عن تهديد أح��د وزرائ���ه ألن��ه ّ
ّ
يتزعمها «رج��ل دول��ة» ال ي��ت ّ
تحدث عن
ّ
َ
ضغوط تمارس على لبنان ،ثم يرسل ألسنته الكثيرة لتطالب ذاك الوزير
باالعتذار! َ ْ
ّ
ّ ً ّ
َ
أنقذونا من «الولدنة» أوال ،حتى نتمكن من الحديث ...عن الدولة.
ِ

«خر ّبر» :ال تستغبوا البنات!
ّ
ّ

ّ

حصولك على خاتم الذهب،
«...عند
ِ
ّ
الجنسية
س �ت �ت �م �ك �ن�ي�ن م � ��ن م� �ن ��ح
ألوالدك .وع�ن��د ش��رائ� ِ�ك ع�ق��د املاس،
الحماية ّ من
ستحصلني على قانون َ
العنف األسري .ومع كل قرطي فضة،
تحصلني ع�ل��ى ق��ان��ون ال�ح�م��اي��ة من
ّ
التحرش واالغ�ت�ص��اب« .مجوهرات
مكرزل» ...من القلب».
ي�م�ك��ن امل�ه�ت�م�ين وامل �ه �ت �م��ات إيجاد
ه��ذا ال�ع��رض امل�غ��ري ع�ل��ى صفحات
العدد ّ
األول من «خر ّ
بر».
امل��رص��د ال��واف��د حديثًا إل��ى الساحة
اإلع�ل��ام� � ّ�ي� ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان � ّ�ي ��ة ،يخصص
ص� �ف� �ح ��ات ��ه ،مل� �ح ��اس� �ب ��ة اإلعالنات
وال�ك�ل�ي�ب��ات واألغ ��ان ��ي امل�س�ي�ئ��ة إلى
امل ��رأة .وه��ا ه��و ي�ف��رد صفحة كاملة
من ّ صفحاته الخمس ،لينتقد ،بنبرة
تهك ّ
مية ،إعالن مجوهرات «مكزرل»
ال � ّش �ه �ي��ر ،وش � �ع� ��اره «مجوهراتي،
حقي».
ب� �ع� �ي� �دًا ع� ��ن ال� �خ� �ط ��اب التبسيطي
ال � �س� ��ائ� ��د ،أرادت ال � �ن ��اش � �ط ��ات في
ّ
ّ
النسوية» تذكيرنا بأن
«املجموعة
ّ
ح�ق��وق��ًا أس��اس� ّ�ي��ة ل�ل�م��رأة اللبنانية،
ّ
ّ
واملشرع على حد
يتجاهلها املعلن
سواء.
ّ
في العدد األول الصادر ضمن مجلة
«خر ّ
«كذا مذا» ،عمل فريق ّ
بر» على
رصد مجموعة مخالفات ،وضعوها
تحت خانة التنميط .هكذا ،طاولت
س �ه��ام ال��رص��د إع�ل�ان «شاركوتييه
ع� � � ��ون»« :إذا رب � �ح ��ت أك � �ي ��د بالقي
عريس» .استبدلته املجموعة بشعار
«إذا ربحت بفتح شركة إعالنات ،ما
بتستهبل ال �ب �ن��ات»« .أه��داف �ن��ا منذ

البداية ،كانت إعطاء نظرة بديلة عن
امل ��رأة ،معاكسة لتلك ال�ت��ي تتحفنا
بها اإلعالنات والكليبات الرائجة»،
ت� �ق ��ول ل �ي�ن ه ��اش ��م م ��ن «املجموعة
ّ
النسوية».
ّ
ّ
ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ي�ن�ت�ق��د «خ ��ر بر»
الكليبات املخصصة إلظ�ه��ار املرأة
ّ
والتسوق
م � �ه� ��ووس� ��ة ب ��ال� �ج� �ن ��س
وم� �س� �ت� �ح� �ض ��رات ال �ت �ج �م �ي��ل« .كال،
ل �ي��س ع �ل �ي �ن��ا أن ن� �ك ��ون شقراوات،
وم �ث �ي��رات ،ون �ح �ي �ف��ات ،وإن ��اث ��ًا ،كي
نحظى بالقبول واالح �ت��رام» ،يكتب
فريق املرصد« .كل امرأة قادرة على
وضع مفهوم األنوثة الذي يتناسب
م��ع تجربتها ،م��ن دون االل�ت��زام بما
ّ
اإلعالنية»،
تفرضه علينا الرسائل
تلفت هاشم.
ال�ع��دد ال��ورق��ي ال�ث��ان��ي م��ن «خ��ر بر»
ق �ي��د اإلع � � ��داد ،ب��ان �ت �ظ��ار أن يفتتح
امل ��رص ��د ق��ري �ب��ًا م��وق �ع��ًا إلكترونيًا.
ه��ذه التجربة الفردية في محاسبة
وس� ��ائ� ��ل اإلع� � �ل� ��ام ،س �ت �ف �ت��ح الباب
ملشاركات القراء الراغبني في انتقاد
الرسائل املسيئة إلى املرأة.
kherrberr@gmail.com
(األخبار)

