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وثائقي على «الميادين» الحمرا بلسان أهلها

زينب حاوي
عبر خمسني دقيقة ،تأخذنا التشكيلية
والكاتبة اللبنانية سهى صباغ في رحلة
ال ــى شـ ــارع ال ـح ـم ــرا .ب ـفــاشــات ســريـعــة
واق ـت ـض ــاب ف ــي ال ـل ـغــة وال ـ ـشـ ــرح ،مـقــابــل
إسـهــاب فــي لغة الـصــورة ،تضع وثائقي
«ب ـشــارع الـحـمــرا» (رؤي ــة وإخ ــراج سهى
صباغ ـ إنتاج «امليادين») ،ليختصر نبض
مدينة بأكملها بوجوهها الثقافية والفنية
ّ
وال ـش ـع ـب ـيــة« .م ــن م ــن ــا ال ي ـع ــرف ش ــارع
ال ـح ـمــرا» س ــؤال تـطــرحــه ص ـبــاغ ،لتكون
الشارع كل
اإلجابة أوسع باحتضان هذا
ً ّ
أشـكــال الـتـنــوع ،واخـتـصــاره دينامية قل
نظيرها في لبنان حتى في عز سنوات
الحرب .عبر عملها الوثائقي الثالث بعد
«الــريـشــة تحكي ال ـحــروب» (إخ ــراج بالل

دارين حوماني
ّ
توقع «مقامات الخيبة»
في سياق فعاليات الدورة الستني
من «معرض بيروت العربي
الدولي للكتاب» الذي انطلق أمس
الخميس ،تدعو «دار النهضة
العربية» اليوم إلى احتفال توقيع
كتاب «مقامات الخيبة» لدارين
حوماني (الصورة) .في ديوان
الشاعرة والكاتبة اللبنانية الرابع،
شذرات من الوجدانيات والسيرة
الذاتية والحب ،إضافة إلى مساحة
كبيرة للحديث عن واقع املرأة
«املأساوي» في مجتمعاتنا ،وفق
ما تؤكد حوماني في اتصال مع
«األخبار».
توقيع ديوان «مقامات الخيبة» :اليوم ـ
ً
مساء
بني الساعة السادسة والثامنة
ـ جناح «دار النهضة العربية» في
«معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»
(مركز «بيال» للمعارض) .لالستعالم:
01/351847

خ ــري ــس) الـ ــذي ع ــرض عـلــى «ال ـجــزيــرة»
الـعــام املــاضــي ،وس ــرد سـيــرة التشكيلي
رفيق شــرف ،حاولت صباغ رسم نبض
هذا الشارع البيروتي من منظارها الفني
التشكيلي ،كونها جزءًا منه ،واستلهمت
الكثير من قصصه وحكاياه في لوحاتها
ومعارضها الفنية املتعددة.
تصف صباغ فــي حديث مــع «األخـبــار»،
ه ـ ــذا ال ـ ـش ـ ــارع ب ـ ــ«املـ ــدي ـ ـنـ ــة املـ ـصـ ـغ ــرة»،
و«ال ـن ـمــوذج ـيــة» .ش ــارع «م ـثــالــي» تلتقي
ف ـي ــه ك ــل املـ ـك ــون ــات ال ـطــائ ـف ـيــة وال ـف ـئ ــات
االجتماعية املختلفة ،والـثـقــافــات أيضًا،
بـمـشـهــديــة ت ـنــاهــض م ــا نـ ــراه ف ــي ال ــدول
العربية ،من صراعات طائفية وعنصرية.
تنتقي ص ـبــاغ بـعـضــا مــن ال ــوج ــوه التي
طبعت هــذا الـشــارع وأسهمت فــي منحه
بـعــده الـثـقــافــي والـفـنــي وحـتــى الشعبي.

تدور الكاميرا لتستصرح الفنانة نضال
األشقر ،وناشر «السفير» طالل سلمان،
والفنان سامي حــواط ،واملوسيقي ربيع
الزهر ،والزميل جمال جبران ،الى جانب
محمود عيتاني الــذي سيروي تاريخية
ه ــذا ال ـش ــارع ويــوم ـيــاتــه .كـمــا ّ ستقصد
عــدســة الـكــامـيــرا معظم امل ـحــال الثقافية
والـحــرفـيــة فــي ه ــذا ال ـشــارع لتستخلص
ص ـ ّـب ــاغ مـشـهــديــة ت ـس ــاوي ف ــي الخلفية
الثقافية بني الوجوه التي تتعاطى مباشرة
بالشأن الثقافي ،وبني الباعة والحرفيني.
بعيدًا عن التنظير واإلسهاب في شرح
ما كان عليه شارع الحمرا في املاضي
ومآله اليوم ،وتأثير ذلك على الحركتني
الثقافية والفنية ،تختصر صباغ هذه
السردية من دون أن يكون لها تسلسل
زمـنــي فــي الـشــريــط .تحكي عنها على
لسان رواد الشارع وسكانه ،بلغة تعلي
شــأن ال ـصــورة واملــوسـيـقــى ،والـعـبــارات
املؤثرة ،على حساب املطوالت وما دأب
ص ـنــاع الــوثــائ ـق ـيــات ع ـلــى فـعـلــه ضمن
«كالسيكيات» هذه الصناعة .تخرج من
املحدودية املكانية للشارع الــذي يضم
جنسيات متعددة ال تنفك أن ّ
تعبر عن
تآلفها مــع ش ــارع الـحـمــرا« ،مــا بتحس
حالك غــريــب» ...عبارة رددهــا عــدد من
املستصرحني األجانب.
عـبــر «ب ـش ــارع ال ـح ـمــرا» ،ت ـصـ ّـر الفنانة
اللبنانية على إيراد البساطة في تقديم
هــذا الشريط ،ليصل الــى كــل الـنــاس ،ال
إلــى املهتمني واملختصني فقط .تحاول
اخـ ـتـ ـص ــار ح ـق ـب ــات زم ـن ـي ــة بـتـكـثـيــف
وسـ ــرعـ ــة الف ـ ـتـ ــن .ت ـق ــف ع ـل ــى أع ـت ــاب
شــارع الحمرا الـيــوم ،وعلى شخوصه،
وت ـ ـس ـ ـتـ ــرجـ ــع ن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا مـ ـض ــت،
ّ
وتحوالت اجتماعية وثقافية مرت عليه.
«بشارع الحمرا» غدًا 21:00
على «امليادين»

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ ُ
«سلمى» وأترابها

ُ
َ
لكثير من الحاملني:
يحدث
ذات يوم ،مثلما
ٍ
ُ
َه َـو ُ
وقعت
سماء الخليق ِة ،و...
يت ِمن أعلى نقط ٍة في
ِ
ْ
سقف غيمة.
على
ِ
ُ
ُ
ُ
ِّ
ٌ
ُ
(لسبب ال يدركه أحد ،وال يصدقه أحد):
ومع ذلك
ٍ
ّ
تتحطم عظامي ...ولم أمتْ.
لم
..
بطبيع ِة الحال
ً
زغب الفراشات،
لم تكن عظامي مغزولة من ِ
ٌ
ٌ
َ
ألزعم أنني كائن معمول
وال كان جسمي خفيفًا...
ِمن الريش.
َ
ُّ
ّ
غيوم
جميع
في
كما
،
الغيمة
أن
األمر
في
ما
كل
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
املنامات ،كانت رحيمة وعادلة...؛
َ
وفي قلبيَ ،
كان َي ُ
رجاء ال َي ُ
ٌ
خيب وال ُيخ َّـيب:
سطع
َ
«إلهي (يا َمن َ
أنت إلهي!) أ ْبـ ِقني ّ
حيًا!
ٌ َ
ّ
َ ٌ
ستحق..؛
ليس ألنني ط ّماع ،وخائف ،وأ ِ
ْ
بل ،فقط،
ّ
العالم الحزين،
موضع ما ِمن هذا
ألن ،في
ِ
ٍ
ُ
ضعفاء يحتاجون إلى ّ
َ
محبتي».
أناسًا
.. .. ..
ألجل هذا َن َـجوتُ.
ِ
َ
ألجل «هؤالء» نجوت.
َ ِ
ُ
ُ
نجوت ،وال أزال ناجيًا.
ُ
ُ
نجوت وال أزال
ُ
ُ
وأحلم ...وأنجو.
أقع،
2016/10/6

