السبت  25تشرين الثاني  2017العدد 3333

مكرمة في لبنان
صاحبة «طيور ايلول» ّ

املي نصراهلل ...بك تفخر األوسمة
كامل جابر
رحلتان اثنتان خاضتهما في السنوات
الـعـشــر األخ ـي ــرة ،األدي ـبــة الــروائ ـيــة املي
نصرالله ( )1931الـتــي عــانــدت الهجرة
وكتبت بدموعها ضــد قسوة االغـتــراب
الـتــي تـســرق مـنــا أع ــز األح ـب ــاب ،فكانت
أيقونتها «طـيــورُ أيـلــول» الـصــادرة سنة
 ،1962وبعدها طبعت أكثر من  18مرة...
الرحلة األول ــى هــي مغادرتها مسكنها
الذي ّربت هي وزوجها فيليب عائلتهما،
وفيه احترقت مكتبتها ومخطوطاتها،
وعــاشــت فيه نحو أربـعــن عــامــا ،بعدما
ط ــوق ــه امل ــرب ــع األمـ ـن ــي ل ـح ـمــايــة رئ ـيــس
مجلس النواب نبيه بري في عني التينة،
«فــاس ـت ـحــال ال ـع ـيــش هـ ـن ــاك» .والــرح ـلــة
الثانية على درب الجلجلة فــي معاندة
الـســرطــان ال ــذي فتك بجسدها النحيل
منذ نحو سنتني.
ف ــي شـقــة تـطــل عـلــى الـبـحــر م ــن ش ــارع
املحكول ،تقرأ الــدعــوة لتكريمها املقرر
في  30تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري،
فـ ــي «ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي» في بيروت ،بدعوة من «املجلس
ال ـث ـقــافــي ل ـل ـب ـنــان ال ـج ـن ــوب ــي» و«امل ـن ـبــر
الثقافي لجمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي» و«جـمـعـيــة بـيــت امل ـص ــور» في
النبطية
لبنان و«جمعية تقدم املرأة» في ّ
و«مــؤس ـســة ن ـجــوى الـقـلـعــانــي» .تـعــلــق:
«ماذا فعلت الستحق التكريم ،أنا فالحة
ابنة فــاحــن ،ومــا كتبته كــان ينبع من
احساسي مرة في معاندة الهجرة التي
سلبت مني اخوتي وأعــز شباب القرية
(الـكـفـيــر -حــاصـبـيــا) ،وم ــرات لالطفال
ألبعدهم عن أجواء الحرب بالكلمة العذبة
واملواقف الشجاعة» .لكن أملانيا كرمتك
وم ـن ـح ـتــك الـ ــوسـ ــام ال ـف ـخ ــري لـلـشــاعــر

بريشة الفنانة خولة الطفيلي

غوته منذ أشهر ( 28آب )2017؟ ترد:
«أن ــا ش ـعــرت ب ــأن املــانـيــا كــرمــت لـبـنــان،
ه ــذا الـبـلــد الـصـغـيــر ال ــذي يستحق كل
ت ـكــريــم .ول ــذل ــك ،ع ــان ــدت م ــا أعــان ـيــه من
آالم وض ـع ــف ف ــي ال ـه ـ ّـم ــة وذهـ ـب ــت إلــى
هـنــاك بعدما سهلت الحكومة األملانية
كــل وســائــل سـفــري ،وسمحت ألبنائي

وعائلتي بمرافقتي».
ّ
تقدم «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي»
و«ج ـم ـع ـيــة ب ـيــت امل ـص ــور» و«مــؤس ـســة
نـ ـج ــوى ال ـق ـل ـع ــان ــي» ب ـط ـلــب إلـ ــى دائـ ــرة
األوسمة في رئاسة الجمهورية ملنحها
الـ ــوسـ ــام ال ـ ــذي ت ـس ـت ـح ــق ،وك ـ ــان الـ ــرد
س ــري ـع ــا «رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـمــاد

الميالد في «األنطونية» :رحلة موسيقية مشرقية

سيمون مهنا:
صرخات بشرية
منذ أن كان في الثامنة ،بدأ
الفنان اللبناني الشاب سيمون
مهنا (الصورة) مشواره في
عالم الرسم ،وهو يشتهر اليوم
باالسكتشات املصنوعة بالفحم
أو ألوان الباستيل ،كما أسس
أخيرًا مؤسسة Lebanese Talents
غير الربحية التي تساعد املواهب
اللبنانية على «التعبير عن
أنفسها وإبراز مهاراتها» .وفي 30
تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي،
يفتتح سيمون معرضه الفردي
 An Inner Screamفي 1 Minus
(بالتعاون مع  ،)BANZYعلى
أن يستمر حتى  6كانون ّ
األول
(ديسمبر) املقبل .يضم املعرض
مجموعة من الوجوه البشرية
التي تحاكي الروح اإلنسانية عبر
تجسيد «صرخات داخلية».
افتتاح معرض :An Inner Scream
الخميس  30/11ـ  19:00ـ Minus 1
(التباريس ـ بيروت).
لالستعالم01/496280 :

في مناسبة عيد امليالد ،تدعو
ّ
األنطونية» لحضور
«الجامعة
أمسية موسيقية بعنوان «4000
سنة من املوسيقى في املشرق»
في فرعها في مجدليا (زغرتا)،
يحييها تخت الجامعة للموسيقى
الفصحى العربية .األمسية التي
ّ
يعدها ويديرها عميد ّ
«كلية
املوسيقى وعلم املوسيقى»
نداء أبو مراد (كمان) ،تجري
بمشاركة محمد ّ
عياش (ترنيم
وعود)ّ ،
وهياف ياسني (سنطور
ّ
وسمسمية) ،وغسان سحاب
َ
واملرنم ْي ّسليمان أبو
(قانون)،
هنود ورفقا رزق .إنها رحلة عبر
الزمن ،تبدأ بنشيد أوغاريتي من
ّ
األلفية الثانية َ قبل امليالد ،وتنتهي
ّ َ
بترنيم قصيدتني صوفيتني

ّ َ
ّ
السرياني
ميالديتني للقديس أفرام
( 303ــ )373وملحيي الدين بن
عربي ( 1164ـ  ،)1245حسب
ّ
العربية،
تقليد عصر النهضة
مرورًا بترانيم سريانية مارونية
وسريانية أرثوذكسية وترانيم
روم أرثوذكسية ،إضافة إلى صفي
الدين األرموي البغدادي ( 1216ـ
 )1294من العصر ّ
العباسي ،وترنيم
ّ
صوفية شهيرة لكل من
لقصائد
رابعة العدوية ( 717ــ ،)796وعمر بن
الفارض ( 1181ــ.)1234
« 4000سنة من املوسيقى في املشرق»:
السبت  2كانون ّ
األول ـ  19:00ـ مسرح
ّ
األنطونية» (فرع مجدليا ـ
«الجامعة
زغرتا ـ شمال لبنان) .الدعوة عامة.
لالستعالم06/669101 :

ميشال عون ّ
يكن للكاتبة املي ّنصرالله
ك ــل ت ـقــديــر وم ـح ـبــة ،ول ــذل ــك وقـ ــع ق ــرار
منحها وس ــام األرز الــوطـنــي ّمــن رتبة
كومندور» .كان يفترض أن يعلق رئيس
الجمهورية الوسام على صدر الروائية
قبل اسبوعني ،وقــد ابــدت كل استعداد
لـتـحـ ّـدي حالتها واالنـتـقــال إلــى القصر
الجمهوري ملقابلة الرئيس عون ،بيد أن
األحداث السياسية التي تسارعت أخيرًا
حــالــت دون تـنـفـيــذ األمـ ــر .وع ـنــه تـقــول
نـصــرالـلــه« :وال ـلــه لقد اغرقتموني بهذا
الكرم ،وماذا فعلت كي استحق الوسام؟
إن قلبي يرتجف عندما أفكر باألمر».
يـتـخـلــل ت ـكــريــم ن ـصــرال ـلــه ف ــي «جمعية
الـ ـتـ ـخـ ـص ــص» تـ ــوزيـ ــع ثـ ـ ــاث ب ـط ــاق ــات
بريدية من إعداد «جمعية بيت املصور»
و«امل ـج ـلــس الـثـقــافــي» و«م ـع ــرض خليل
برجاوي لطوابع البريد» ،تحمل إحداها
رسـمــا لــأديـبــة الـتــي دافـعــت عــن حقوق
امل ـ ــرأة ،مــرســومــة بــريـشــة الـفـنــانــة خــولــة
الطفيلي ،وأخ ــرى لـغــاف كتابها األول

«طيور أيلول» والثالثة باألسود واألبيض
ف ــي مـنــزلـهــا ت ـقــرأ وت ـك ـتــب .وع ـل ــى هــذه
الـبـطــاقــات نـبــذة عنها باللغتني العربية
واإلنكليزية .وسيتحدث خــال التكريم
اإلعالمي طالل سلمان وواصف شرارة
وش ـف ـي ــق ال ـب ـق ــاع ــي والـ ـش ــاع ــرة ن ـجــوى
ال ـق ـل ـع ــان ــي ،وت ـق ــدم ـه ــم امل ـح ــام ـي ــة وداد
يونس (عضو الهيئة اإلداري ــة للمجلس
الثقافي).
نـشــرت صــاحـبــة «الـطــاحــونــة الضائعة»
نـ ـح ــو  50كـ ـت ــاب ــا ب ـ ــن روايـ ـ ـ ـ ــة وق ـص ــة
تناولت قضايا الهجرة واألرض واملــرأة
وح ـقــوق ـهــا ،إل ــى ج ــان ــب ك ـتــب لــأطـفــال
أش ـه ــره ــا «ي ــوم ـي ــات ه ـ ـ ّـر» وص ـف ــت من
خ ــال ــه ال ـح ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة اثـ ـن ــاء ال ـح ــرب
فــي ب ـيــروت امل ـحــاصــرة مــن نـظــرة الـهــر.
ورغم تدمير منزلها ومقتنياتها نتيجة
القصف خالل الحرب األهلية اللبنانية،
رف ـض ــت إم ـل ــي ن ـصــرال ـلــه امل ـن ـف ــى .وقــد
ترجمت بعض كتبها إلــى نحو ثماني
لغات عاملية.

