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شكرًا بيروت
محمد بكري
شكرًا لكم يا من حققتم حلمي بلقاء أحبتي ،شكرًا الحتضانكم
لي في بيتي بيروت ،لبنان بلدي .كرهت السفر منذ كنت شابًا
وبعدما دخلت اآلن عمر الستينات.
شكرا على اتاحة اللقاء مع أهلي ،في مخيمات برج البراجنة
وصبرا وشاتيال ومار الياس ،و«مسرح املدينة» ،و«دار النمر»،
وجــريــدة «األخ ـب ــار» وشـ ــوارع ب ـيــروت ،وضــواحـيـهــا ،وجبيل،
وجبال الشوف ،وكفر حيم ،وقلعة موسى املعماري ،ومقهى الـ
«كوستا» و«دار» ،وأنتم جميعًا أحبتي جعلتموني أفهم كرهي
للسفر عند وداعكم.
لن أذكر أسماءكم مع أنها محفورة في قلبي خشية أن أخطئ
في اسم أو أفضل أحدكم على آخر.
جميعكم سكنتم قلبي ،وتكلمتم بلسان حالي ،وعن جرحي
الدامي النازف من هذا اللقاء الذي تأخر  ٥٠سنة.
أقــول لكم فــردًا فــردًا ،أحبكم ولــن أشفى من حبكم ،أحلم بكم
وأتذكر وجوهكم وبسمتكم وومضات عيونكم ،وما زلت أسمع
نبضات قلوبكم أثناء عرضي لـ «املتشائل» في «مسرح املدينة»
هذا الصرح العظيم.
كنت أتمنى أن أبقى معكم زمنًا أطول ،ولكن الظروف خلعتني
ضلعًا من صــدري ،اآلن فقط اآلن أفهم ملاذا
منكم ،كما تخلع ّ
بـقــي فــي ب ـيــروت ك ــل ه ــذا الــزمــن حبيبي وحـبـيـبـكــم محمود
ً
دروي ــش ،عــاش بينكم سنني ط ــواال وكتب ملحماته الشعرية
فيكم.
قلت قبل قــراءتــي والسيدة نضال األشـقــر فــي الليلة األخيرة
فــي «دار ال ـن ـمــر»« :ردت ال ـ ــروح» .نـعــم لـقــد رددتـ ــم لــي روحــي
وأبكيتموني لحظة وداعكم.
عدت إلى بالدي ناقصًا بعد فراقكم ،عدت حزينًا جدًا
أتمنى أن أراكــم مــرة ثانية وثالثة ورابـعــة وخامسة وسادسة
وسابعة وثامنة وتاسعة وألفًا.
ارغب بزيارتكم حتى لو حبسوني ألف مرة بتهمة زيارة «بلد
عدو».
أحبكم وأعشق لبنان .أعشق بيروت.
شكرًا لكم
شكرًا لبيروت
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ثمرة شراكة بين «التعاون» الفلسطينية و«السبيل» اللبنانية

مكتبة طال انتظارها في مخيم «الجليل»!
زينب حاوي
كحفنة ماء في صحراء ،تشبيه أطلقه أحد
كبار السن في مخيم «الجليل» (بعلبك)،
تعقيبًا على تدشني املكتبة العامة داخل
املخيم .شعور هذا الرجل يتقاسمه ربما
مــع بــاقــي الفلسطينيني املـتــواجــديــن في
مخيمات الشتات في لبنان .شعور يترجم
حاجة هــؤالء املاسة الــى فسحة تعليمية
تثقيفية ،غائبة عنهم منذ زم ــن .افتتاح
املكتبة أخـيـرًا ،جــاء بــدعــوة مــن مؤسسة
«التعاون» الفلسطينية (تأسست ،)1982
بالشراكة مع مكتبة «السبيل» اللبنانية،
بعد انـتـشــار املكتبات املماثلة فــي أغلب
ً
املخيمات الفلسطينية شماال وجنوبًا.
ّ
فــي حــديــث ل ـ «األخـ ـب ــار» ،ت ـشــدد منسقة
بــرنــامــج «ال ـث ـقــافــة» ف ــي املــؤس ـســة نيفني
خــالــد ،على أهمية وج ــود مكتبات عامة

في املخيمات ،نظرًا إلى غياب املؤسسات
الفاعلة في هــذا املجال ،واملهتمة بالشأن
الثقافي على وجه التحديد .املؤسسة التي
نشرت فسحاتها املكتبية على املخيمات
ّ
وح ــط ــت الـ ـي ــوم ف ــي ب ـع ـل ـبــك ،تـ ــرى فـيـهــا
خ ــال ــد« ،ف ــرص ــة ل ـلــدمــج» م ــا ب ــن األط ـفــال
الفلسطينيني واللبنانيني ،بــدل «العزلة»
ال ـت ــي ط ـب ـعــت ح ـي ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن كـمــا
الحظت .عدا هذا التفاعل بني الجنسيتني،
تركز املكتبة على تفعيل أنشطتها وصب
معظمها في اإلضاءة وااللتصاق بقضية
ف ـل ـس ـطــن .م ــن ض ـمــن ال ـن ـش ــاط ــات على
سبيل املثال ،حكايا يتولى سردها كبار
ال ـســن ،بـخــاصــة أول ـئــك الــذيــن اضـطـهــدوا
وطــردوا من فلسطني .حكايا ّ
يقصونها
على األطـفــال ،من أجــل حبك العالقة بني
الجيلني و«تعزيز الهوية» ،والطالع صغار
السن على قضيتهم األساس ،الغائبة من

املناهج املــدرسـيــة (اللبنانية) كما تــروي
خالد.
ث ـم ــان ــي م ـك ـت ـب ــات عـ ــامـ ــة ،زرع ـ ـ ــت ال ـي ــوم
داخـ ــل امل ـخ ـي ـمــات ،وحـ ــدت ض ـمــن شبكة
إل ـك ـتــرون ـيــة واحـ ـ ــدة ،وتـكـفـلــت املــؤسـســة
ّ
(مقرها الرئيسي القدس ،ولها فروع في
األردن ،وغــزة ورام الـلــه) بتمويل سنوي
لـلـمـكـتـبــة ال ــواح ــدة يـبـلــغ  25أل ــف دوالر،
ودعـمـهــا عـبــر ش ــراء الـكـتــب ،وتــوافــر أهــم
دور النشر داخلها .األمر ال يقتصر على
بقعة معتبرة من املخيم تضم نشاطات
ثقافية وتـفــاعـلـيــة ،بــل سـتــدأب املؤسسة
عـ ـل ــى ت ـف ـع ـي ــل «الـ ـ ــدمـ ـ ــج» ب ـ ــن امل ـك ـت ـب ــات
الـلـبـنــانـيــة والـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـع ــام ــة ،وعـلــى
التالقح بني هــذه األمكنة ،وتعزيز جانب
ال ـتــدريــب ألم ـنــاء املـكـتـبــات مــن الجهتني،
وفتح املحترفات اإلبداعية والتدريب على
مختلف الشرائح اإللكترونية.

ّ
* يحل املمثل واملخرج الفلسطيني الليلة ضيفًا
على زاهي وهبي ضمن برنامج «بيت القصيد» 20:30
على «امليادين»

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

ندى لطفي
بيانو لوجه الخريف!

أمسية ندى لطفي 20:00 :مساء 14
تشرين االول (أكتوبر) ـ بيت الفنان
ّ
(حمانا) ـ ـ لالستعالمinfo@hah-lb.org :
/ WhatsApp +96176572228

تواصل رلى حمادة أجواء الكوميديا
االجتماعية بعد مسرحيتها
«حبيبي مش قاسمني» التي قدمتها
العام املاضي .هذه املرة ستؤدي
بطولة «ولو داريت عنك حبي»
(تأليفها ،وإخراج غابريال يمني)
الجميزة»
على خشبة «مسرح
ّ
ً
ابتداء من  15تشرين األول .إنها
قصة الزوجني عايدة وسليم اللذين
يتبنيان طفلة بعد فشلهما في
اإلنجاب .ستكبر كريستني ،وتتعلق
بحبيبها مارك الذي تريد الزواج به
رغم ممانعة ّأمها عايدة كونها ما
زالت طالبة .قبل ثالثة أيام من موعد
الزفاف ،سيفاجئ العريس «مارك»
الجميع حني يحضر الى بيت
خطيبته ُليعلن خبرًا سوف يقلب
جميع املقاييس .تشارك في بطولة
العمل نوال كامل ،لينا السويدي،
فريد شوقي.

ما زالت املرأة اللبنانية
الحقوق،
محرومة ّمن الكثير من ّ
بينما شكلت النساء املعنفات
واملقتوالت هاجسًا كبيرًا
للجمعيات النسوية العام
املاضي .مع افتتاح املوسم
الثقافي للعام ،2018/2017
تقيم «ندوة اإلبداع» لقاء حول
«فاعلية املرأة اللبنانية في
موقع القرار» .الندوة التي
تديرها الدكتورة سلوى
الخليل األمني (الصورة) ،تجرى
في  17تشرين األول في مركز
«ندوة اإلبداع» بمشاركة :أحمد
توفيق طباره ،األمني العام
التحاد املحامني العرب سابقًا
عمر زين ،والرئيس األول ملحكمة
التمييز شرفًا القاضي غالب
غانم.

10 years of live

TUE OCTOBER 10 - 9PM

«ولو داريت عنك حبي» :بدءًا من 15
تشرين األول حتى  26ت2ـ «مسرح
الجميزة» ـ لالستعالم76/409109 :

«فاعلية املرأة اللبنانية في موقع
القرار» 17:00 :بعد ظهر  17تشرين
األول ـ ـ مركز توفيق طبارة (الظريف)
ـ ـ لالستعالم03/232730 :

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE
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ّ
الفنان» في ّ
حمانا
يحتضن «بيت
أمسية تقدمها عازفة البيانو ندى
لطفي (الصورة) مساء  14تشرين
األول (أكتوبر) .الفنانة املولدة في
بيروت أعاقتها الحرب األهلية من
العزف على البيانو وهي
دراسة
ّ
صغيرة ،فعلمت نفسها بنفسها
مع دروس تلقتها حني انتقلت
عائلتها إلى الجبل .تعتبر لطفي
أول امرأة من الشرق األوسط تنال
الجائزة األولى في «الكونسرفاتوار
الفرنسي» في باريس .أقامت برامج
تدريب في املدارس األميركية ،كما
جالت مع بيانو في شاحنة ّ
لتقدم
املوسيقى الكالسيكية في املناطق
ّ
واملهمشة ،للمرضى في
النائية
املستشفيات واملساجني .ويصفها
املاستر الراحل غيورغي سيبوك بـ
«بطلة الفنون».

رلى حمادة
الجوازة دي مش الزم تتم

أي حضور للمرأة اللبنانية
في موقع القرار؟

TRIO JOUBRAN
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