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رحيلها فجع الفنانين واألهل واألصدقاء

حمود انتقلت إلى المسرح اآلخر!
مريم ّ

صورة
وخبر

فـي طرابلـس حيـث ُولـد فـي عـام  ،1946يضـرب المعلـم فائـق حميصـي
مميـزًا فـي  4تشـرين
(الصـورة) ورفيقـاه عايـدة صبـرا وزكـي محفـوظ موعـدًا ّ
الثانـي (نوفمبـر) الحالـي علـى خشـبة «مسـرح الرابطـة الثقافيـة» .عنـد السـاعة
سـيقدم الثالثـي عـرض «مشـوار  »45بدعـوة
السادسـة مـن مسـاء ذلـك اليـوم،
ّ
مـن «المجلـس الثقافـي للبنـان الشـمالي» ،آخذيـن الحضـور فـي رحلـة عبـر الزمن،
عبـر مختـارات مـن األعمـال اإليمائيـة الكاملـة منـذ  .1972فـي هـذه السـنة ،كان
مسـرحية «فدعـوس يكتشـف بيـروت» التـي كانـت ّأول
حميصـي قـد شـارك فـي
ّ
عمـل إيمائـي فـي لبنـان مـن إخـراج موريـس معلـوف( .الدعـوة عامـة والدخول
مجانـي ـــ لالسـتعالم)03/862144 :

ندوة في الجامعة اللبنانية :يسقط وعد بلفور!

جورج لبكي:
أنطولوجيا فرنكوفونية
أصدر البروفسور جورج
لبكي (الصورة) أخيرًا كتاب
«أنطولوجيا األدب اللبناني
ّ
(مؤسسة
الناطق بالفرنسية»
الفكر اللبناني) الذي يطرح
تاريخ هذا األدب ،ويستعرض
ّ
وتطوره عبر مقتطفات
أصله
لكبار الكتاب اللبنانيني في
األدب والشعر واملسرح .يضم
هذا األدب عددًا من املؤلفني الذين
يتوزعون في البلدان الناطقة
بالفرنسية ،من بينهم جورج
شحادة ،وأندريه شديد ،وأمني
معلوف ...هذه البيبليوغرافيا
هي تركيز على أدب فريد يجمع
ّ
ويضم أكثر من
آالف األعمال،
 134كاتبًا ّيمثلون أفضل هذه
ّ
موسوعي يركز
املؤلفات .إنه عمل
ّ
على هذا األدب الذي يمثل الفكر
اللبناني في عمقه ،ويعالجه
ّ
وشمولية مستعينًا
بوضوح
بلغة التراكيب اللغوية التي
تزخر بها اللغة الفرنسية ،كما
يشهد على حيويته.

في الذكرة املئوية األولى لتوقيع
وعد بلفور ،تدعو «اللجنة الوطنية
في لبنان لحملة مئة عام على وعد
بلفور» وكلية الحقوق والعلوم
السياسية واإلدارية في «الجامعة
اللبنانية» ،اليوم إلى حضور ندوة
بعنوان «مقاومة نتائج وعد بلفور».
البرنامج الذي ّ
يقدمه ّ
منسق اللجنة
ّ
الوطنية عبد امللك ّ
سكرية ،مؤلف
من جلستني ،األولى يديرها رئيس
«مركز باحث للدراسات الفلسطينية
واالستراتيجية» يوسف نصر
الله ،والثانية يديرها مدير كلية
الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية
(الفرع ّ
األول) حسني عبيد .تنطلق
الجلسة األولى مع كميل حبيب الذي
ّ
سيتطرق إلى «مواجهة التداعيات
السياسية لوعد بلفور وصناعة
الرأي العام» ،يليه الوزير السابق
ّ
سيتحدث
عدنان منصور الذي

عن تداعيات الوعد على املنطقة
العربية ،قبل أن يحني موعد الروائي
الفلسطيني مروان عبد العال
ً
(الصورة) متناوال «بلفور ...وعد
أم قرار ـ هل يكفي االعتذار؟» .بداية
الجلسة الثانية ستكون مع مداخلة
عبد الحسني شعبان (العراق) حول
«مئة عام على املشروع الصهيوني»،
ّ
سيقدم
يتبعه خليل حسني الذي
رؤيته لـ «املواجهة القانونية في
املؤسسات الدولية إلبطال مفاعيل
وعد بلفور» .أما الختام ،فمع جورج
ّ
جبور (سوريا) الذي سيبعث «رسالة
مفتوحة إلى رئيس الجمعية العامة
لألمم املتحدة في دورتها الحالية».
ندوة «مقاومة نتائج وعد بلفور» :اليوم
ـ  11:30ـ قاعة كمال جنبالط في كلية
الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية في
«الجامعة اللبنانية» (الحدث).

ّ
ّ
في آذار (مارس) املاضي ،شكلت الجثة في العالم العربي محور عرض «امليرم» (بدعم
من «آفــاق ـ الصندوق العربي للفن والثقافة) ملريم ّ
حمود (الـصــورة) .العمل الــذي كان
ّ
أساسًا مشروعها لنيل شهادة املاجستير من «جامعة القديس يوسف» ،يعد الجزء
األول من ثالثية مسرحية أدائية ،وقد هدم وأعاد تأطير الصور والتسجيالت الوحشية
التي بتنا نتلقاها عبر اإلعالم وصارت تؤثر في إدراكنا وجوهر حياتنا اليومية .يومها،
ّ
اللبنانية
تشاركت مريم األداء مع إيفني شريف وستيفاني كيال .لكن املخرجة واملمثلة
ّ
درست املسرح واألداء في «الجامعة اللبنانية الدولية»ّ ،
الشابة التي ّ
تحولت اليوم إلى جثة
ّ
فعلية ،بعدما سكت قلبها فجأة قبل يومني أثناء نومها ،مخلفة وراءها أحالمًا كثيرة لم
تتحقق .ووريت الصبية التي احتفلت قبل ّأيام بعيد ميالدها الثاني والثالثني الثرى في
ّ
عكار العتيقة (شمال لبنان) ،حيث ّ
تتقبل العائلة التعازي .صدمة
مسقط رأسها في بلدة
ّ
واملحبني تبدو جلية على مواقع التواصل االجتماعي ،إذ تغص هذه املنصات
األصدقاء
ّ
بالبوستات التي يعبر أصحابها عن حزنهم الشديد وصدمتهم لرحيل الشخصية
ّ
ّ
واملحبة والخلقة» ،التي شاركت في عدد من األعمال مع أسماء لبنانية وعربية
«املرحة
ً
ّ
وأجنبية (بينها «املركز» لساري مصطفى) .إلى جانب «املـيــرم» ،أنجزت حمود عمال
أدائيًا آخر بعنوان «مضض» ( )2011شاركت فيه مع جسيكا خزريك ،طارحة أسئلة
املوت والحيوات املتوازية.
ّ
الراقص والكوريغراف اللبناني علي شحرور أخبرنا بأنه قبل مغادرتها ،كانت مريم
تستعد للذهاب إلى هولندا للمشاركة في مشروع قيد التطوير ضمن مهرجا ن �Danc
( ing On The Edgeالــرقــص على الحافة) الــذي تجرى فعالياته بني  8و 18تشرين
الثاني (نوفمبر) الحالي ،ويعرض التبادل الفني بني أوروبــا والشرق األوســط وشمال
أفريقيا من خــال الرقص واملسرح والتجهيز .إلــى جانب ذلــك ،لفت الفنان الــذي أكمل
ّ
معها دراسته العليا في «اليسوعية» إلى أنها كانت تدرس تجربة أخرى كانت يمكن أن
ّ
تأخذها للعيش في أملانيا ،وتحضر لشهادة الدكتوراه!

