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على الشاشة

«بيت» ياسين عدنان مفتوح للثقافة العربية
الرباط -عبد الرحيم الخصار

(أس .إدواردز ــ الواليات المتحدة)

أحوال المهنة

غدًا انتخابات «نقابة المحررين»
مسرحية مضحكة مبكية تعيد إنتاج النظام اللبناني
زينب حاوي
قبل ثماني سنوات ،أنهت ذبحة قلبية
نـقـيــب امل ـح ــرري ــن ال ـســابــق مـلـحــم كــرم
بعد  44عامًا على استحواذه على هذا
ّ
امل ـن ـصــب .ط ــوال نـصــف ق ــرن ،ظ ــل كــرم
ّ
يخص قطاعًا حيويًا
نقيبًا في مفصل
ً
ـا ال ـج ــدول ال ـن ـقــابــيّ،
ف ــي ل ـب ـنــان ،م ـق ـفـ
ومـ ّ
ـؤمـنــا بــذلــك فــرصــة انـتـخــابــه مــرات
َ
عـ ــدة .غـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس ،ي ـفــتــح ص ـنــدوق
«نقابة محرري الصحافة اللبنانية»،
أم ــام املـسـجـلــن فــي ال ـج ــدول النقابي
(ع ـ ــدده ـ ــم  ،)727النـ ـتـ ـخ ــاب مـجـلــس
للجمعية الـعـمــومـيــة (مــؤل ـفــة م ــن 12
عـ ـ ـضـ ـ ـوًا) ف ـ ــي «ف ـ ـ ـ ـ ــوروم دو ب ـ ـيـ ــروت»
(س ــن ال ـف ـيــل) .وبـعــد م ــرور ثــاثــة أيــام
كـحـ ّـد أقـصــى ،سينتخب هــذا املجلس
النقيب الجديد من أعضائه الفائزين،
إل ــى جــانــب نــائـبــه ،وأم ــن الـصـنــدوق،
مــع وج ــوب نـيــل كــل مـ ُـرشــح ،األكـثــريــة
املطلقة من أصــوات املقترعني .عملية
«دي ـم ـقــراط ـيــة» ف ــي ال ـظــاهــر ،لـكــن هــذا
العامّ ،
يرجح أن ّ
يتكرر سيناريو ملحم
كرم ،مع احتمال كبير إلعادة انتخاب
ّ
الياس عون نقيبًا ،بعد توليه واليتني
اث ـن ـت ــن ،ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات الـســت
امل ــاض ـي ــة .م ـخ ــاوف تـحـيــط بــإمـكــانـيــة
تحقق ه ــذا الـسـيـنــاريــو ،وس ــط غياب
فـعـلــي ألي حــركــة اع ـتــراض ـيــة ،كــالـتــي
أنـ ـشـ ـئ ــت قـ ـب ــل ثـ ـ ــاث س ـ ـن ـ ــوات ،تـحــت
مـسـمــى «ص ـحــاف ـيــون م ــن أج ــل نـقــابــة
مستقلة وشفافة وديمقراطية» .آنذاك،
طالبت األخـيــرة بفتح بــاب االنتساب
ف ــي ال ـن ـقــابــة ،ب ــدل ح ــرم ــان امل ـئ ــات من
ال ـص ـح ــاف ـي ــن /ات م ــن الـ ــدخـ ــول إل ــى
ن ـقــاب ـت ـهــم ،وب ــإن ـش ــاء ق ــان ــون ع ـصــري.
ق ـ ـ ــدم هـ ـ ـ ــؤالء أي ـ ـضـ ــا ط ـ ّع ـن ــا ق ــان ــون ـي ــا
بشرعية االنتخابات ،وقــع عليه أكثر
مــن  250صـحــافـيــا .لـكــن األم ــر انتهى
بإرساء الوضع القائم ،إذ تــرأس عون
النقابة لثالث سنوات إضافية .حركة
اع ـتــراض ـيــة غــائ ـبــة ،رب ـم ــا اسـتـســامــا

ـاس ،ول ـقــوانــن مـفـ ّـصـلــة على
لــواقــع قـ ـ ٍ
ق ـيــاس أص ـح ــاب ال ـن ـفــوذ ال تستطيع
ه ـ ــذه الـ ـح ــرك ــة خ ــرقـ ـه ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة تـ ـق ــع عـ ـل ــى عـ ــاتـ ــق ب ـق ـيــة
العاملني في القطاع املكتوب ،فهؤالء
تقاعسوا بــدورهــم عــن تقديم طلبات
االنـ ـتـ ـس ــاب ،ول ـ ــو ب ـق ـيــت مـ ـك ـ ّـدس ــة ،أو
أع ـط ـيــت الـ ــذرائـ ــع بــأن ـهــا ال تـسـتــوفــي
شروط دخول ُالنقابة.
الـطـعــن ال ــذي قـ ـ ّـدم عـلــى خلفية غياب
«ت ـن ـق ـي ــة» الـ ـج ــدول ال ـن ـق ــاب ــي ،شــابـتــه
دومــا ثغر واضـحــة ،تتعلق باألسماء
املوجودة داخله ،وخروج العديد منها
من شروط االنتساب ،بسبب امتهانها
ً
ً
أع ـم ــاال أخ ــرى م ـثــا ،أو انـكـفــائـهــا عن
ممارسة املهنة .ويطالب املعترضون
بضرورة تنقية الجدول ،ال ّ
سيما من
الــذيــن تــوفــوا ،أو ممن أرادوا الخروج
صـيــة مـنـهــم.
م ـ ّـن ال ـن ـقــابـ ّـة بــرغ ـبــة شـخـ ّ
سر النقابة ،واملرشح ملنصب
لكن أمني
الـنـقـيــب ،جــوزيــف قصيفي ،ينفي في
ً
حديث مع «األخـبــار» املوضوع ،قائال
إن ال ـجــدول «م ـت ـحـ ّـرك» .إذ دخ ــل عليه
 578م ـن ـت ـس ـب ــا/ة ،ب ــن ع ــام ـ ّـي ،2012
و ،2018مــع شـطــب حــوالــى  50اسـمــا،
ب ــن م ـتــوفــن ،وآخ ــري ــن قـ ــرروا تعليق
ع ـض ــوي ـت ـه ــم ط ـ ــوع ـ ــا .وم ـ ــع ت ـش ــدي ــده
عـ ـل ــى «صـ ـ ــرامـ ـ ــة» قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـس ــاب
إل ــى ال ـن ـقــابــة ،يـلـفــت قـصـيـفــي إل ــى أن
املرة في بعض
األخيرة «تساهلت هذه ّ
األمــور» .وبخصوص ترشحه ملنصب
ال ـن ـق ـيــب ،أط ـل ــق ش ـع ــاره «م ــن الـنـقـيــب
ّ
إلى النقابة» ،مركزًا على أزمــة اإلعالم
ال ـيــوم ،الـتــي تقع على كــاهــل «النقابة
والدولة معًا» .واعتبر أن «دورنا كبير
في الضغط على مراكز القرار» ،و«فتح
ح ــوار إلن ـقــاذ الـصـحــافــة» عـبــر تنظيم
«مــؤت ـمــر وط ـنــي حـقـيـقــي ت ـش ــارك فيه
كل القطاعات» ،تخرج عنه «اقتراحات
ع ـم ـل ـي ــة» ،و«م ـ ـشـ ــاريـ ــع ق ـ ــوان ـ ــن» مــن
ضمنها صندوقا التعاضد والتقاعد.
بــدوره ،الصحافي داود رمــال ،املرشح

لعضوية مجلس الـنـقــابــة ،ال تختلف
مقاربته للوضع القائم عن زميله .يرى
أن هناك ضرورة لتحويل النقابة إلى
ّ
تضم كــل ميادين اإلعــام
«مــؤسـســة»،
م ــن امل ــرئ ــي وامل ـس ـمــوع واإلل ـك ـتــرونــي.
إذًا ،طغت قضية إنقاذ املهنة على ما
عداها ،حتى لو كانت شعارًا انتخابيًا
ب ـه ــدف ال ــوص ــول إلـ ــى زم ـ ــام ال ـن ـقــابــة.
غـ ـدًا ،ت ـخــوض الئ ـح ـتــان مـتـنــافـسـتــان،
غ ـم ــار االن ـت ـ ّخ ــاب ــات ال ـن ـقــاب ـيــة ،وســط
ّ
ت ــرجـ ـي ــح كـ ــفـ ــة ت ـ ــول ـ ــي ال ـ ـي ـ ــاس ع ــون
والي ــة ثــالـثــة ملــا فــي رص ـيــده مــن كتلة
نــاخـبــة تضمن لــه ال ـفــوز .الئـحــة عــون
املسماة «الـقــرار الـحــر» (تحظى بدعم
ً
ق ــوات ــي) ،ت ـض ـ ّـم ك ــا م ــن :داود رم ــال،

طغت قضية إنقاذ المهنة على
ما عداها ،حتى لو كانت شعارًا
انتخابيًا بهدف الوصول إلى النقابة
أنــدريــه قـصــاص ،حبيب شـلــوق ،ريما
صـيــرفــي ،نـجــم هــاشــم ،ت ـمــام ح ـمــدان،
يوسف ديــاب ،فيرا يعقوبيان ،رمــزي
مـشــرفـيــة ،ومـنـيــر ن ـجــارّ .أم ــا الــائـحــة
الثانية «الوحدة النقابية» ،فيخوض
فيها قصيفي «معركته» نحو كرسي
ال ـن ـق ــاب ــة .ال ــاف ــت ف ــي هـ ــذه ال ــائ ـح ــة،
دخـ ـ ــول أسـ ـم ــاء وأط ـ ـيـ ــاف م ـت ـعــارضــة
ً
سياسيًا وأيديولوجيًا ،ضمت كال من:
جــوزيــف قصيفي ،ج ــورج بكاسيني،
علي يــوســف ،ج ــورج شــاهــن ،واصــف
عواضة ،مي شهاب ،سكارليت حداد،
خـلـيــل فـلـيـحــان ،وص ــاح تـقــي الــديــن،
يمنى الشكر غريب ،وأحمد درويــش،
ونافذ قواص .خلط أوراق ،وإعالن عن
تشكيل اللوائح في اللحظة األخيرة،
بعدما كان مرحجًا طرح ثالث لوائح،
مـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا واح ـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـحـ ـم ــل لـ ـ ــواء
التغيير وإنتشال املهنة من أزماتها،
ّ
روج لـهــا أن ــدري ــه ق ـصــاص عـلــى وجــه

الـتـحــديــد .وه ــا هــي ت ــذوب فــي الئحة
عون ،قبل يومني فقط من اإلستحقاق
ً
ً
اإلنـتـخــابــي ،مـكــرســة ص ــورة مصغرة
عن دولة املحسوبيات في لبنان.
والي ـت ــا ع ــون ارتـبـطـتــا بــوقــائــع فـســاد
مـعـلــن ،ورشـ ــى ،ومـحـســوبـيــات ،وأداء
ـواك ـب ــة األزم ـ ــات
ب ــاه ــت وع ــاج ــز ع ــن م ـ ّ
امل ـ ـتـ ــاح ـ ـقـ ــة ال ـ ـت ـ ــي خ ـ ــض ـ ــت ال ـج ـس ــم
اإلعـ ــامـ ــي ،وأدت الـ ــى إقـ ـف ــال ال ـعــديــد
مــن املؤسسات العريقة ،ك ـ «السفير»،
و «دار الـ ـصـ ـي ــاد» ،وتـ ـه ــدي ــد الـبـقـيــة
ّ
بمصائر ســوداء ،في ظل تفاقم األزمة
االقتصادية ،وغياب أي دعــم أو سند
يضمن حقوق املصروفني ّ
تعسفًا ،أو
الــذيــن تتقاعس مؤسساتهم عــن دفع
مستحقاتهم الشهرية .ظلت البيانات
الهزيلة ،سـيــدة املــوقــف ،مــع إقـفــال كل
مؤسسة ،أو تسريح أخرى موظفيها.
ولـعــل الـبـيــان ،الــذي صــدر عــن النقابة
بـ ـع ــد أي ـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة م ـ ــن االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
االنـتـخــابــي ،يـنــدرج ضمن خــانــة املثل
القائل «إن لم تستح فافعل ما شئت».
إذ لفتت يومها إلى «ضرورة استمرار
الـنـقــابــة فــي الـنـضــال مــن أجــل صيانة
الحريات اإلعالمية ( )..ومن أجل إعالء
شأن املهنة»!
مـشـهــديــة قــاتـمــة رس ــت بفعل قــوانــن
ب ــالـ ـي ــة ،واحـ ـتـ ـك ــام م ـب ــاش ــر لـلـسـلـطــة
ّ
وأهلها ،إلــى أن أطــل فــي أيــار (مايو)
امل ـ ــاض ـ ــي «م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ـط ــوي ــر ن ـق ــاب ــة
مـحــرري الصحافة اللبنانية» ،الــذي
أن ـج ــزه وزيـ ــر اإلع ـ ــام مـلـحــم ريــاشــي
بـ ـع ــد تـ ـ ـع ـ ــاون ب ـ ــن ل ـج ـن ـت ــي «وزارة
اإلعــام» و«نقابة املحررين» .مشروع
يفسح املجال أمام العاملني في الحقل
اإلعــامــي (مـكـتــوب ،مــرئــي ،مسموع،
وإلكتروني) لالنتساب إلــى النقابة،
حتى غير الثابتني وظيفيًا ()pigistes
واالستحصال على امتيازات داخلها،
من ضمنها تحصني الصحافي أمام
أي إستدعاء قضائي بحقه ،وإنشاء
ص ـ ـنـ ــدوق ل ـل ـت ـع ــاض ــد امل ـه ـن ــي وآخـ ــر

لـلـتـقــاعــد ،وإل ـغ ــاء «الـنـقـيــب األبـ ــدي».
ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـغ ــرق
وقـ ـت ــا بـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة والـ ـنـ ـق ــاب ــة ،ك ــان
ج ــاهـ ـزًا ل ــدراس ـت ــه ف ــي ل ـج ـنــة اإلعـ ــام
ـاالت ،ثــم إق ـ ــراره فــي مجلس
واالتـ ـص ـ ّ
النواب ،إال أنه اصطدم بعراقيل عدة،
أبــرزهــا :اعتراض نقابة «الصحافة»،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وق ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،م ـ ــذك ـ ــرة
اعتراضية اعتبرته «خـطــوة ّمجتزأة
وناقصة» .اعـتــراض كــان متوقعًا ،ملا
ّ
خلفه املشروع من سحب صالحيات
«نـ ـق ــاب ــة الـ ـصـ ـح ــاف ــة» الـ ــواس ـ ـعـ ــة ف ّــي
الـتـحـكــم بـ ـ «املـ ـح ــرري ــن» ،خــاصــة أن ــه
أن ـهــى مــا يـسـمــى بـ ـ «املـجـلــس األعـلــى
ل ـل ـص ـحــافــة» الـ ــذي ي ـض ـ ّـم الـنـقــابـتــن،
ويمنح «الصحافة» الحق في تقرير
انـتـســاب املـحــرريــن إل ــى الـنـقــابــة ،إلــى
جانب عرقلة «املحررين» ،التي دعت
إلى سحب املشروع الذي كان ُمدرجًا
آن ـ ــذاك ،عـلــى ج ــدول مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
بغية «إجراء تعديالت عليه والتوافق
على صيغته املنصفة والضامنة».
بـ ـع ــد ف ـ ـقـ ــدان األم ـ ـ ــل ب ـ ــإق ـ ــرار مـ ـش ــروع
الـقــانــون ودفـنــه حـيــا ،إلــى جــانــب بقاء
مشروع قانون اإلعالم الجديد حبيس
أدراج املجلس النيابي ،أعلن رياشي
مـ ـج ــددًا ف ــي ت ـشــريــن األول (أك ـت ــوب ــر)
ّ
تخص
املاضي ،عن اقتراحات قوانني،
دعــم الصحافة الورقية بصفة «مكرر
معجل» في ظل األزمات املتالحقة التي
ّ
تخض الوسط الصحافي .لكن ،طبعًا،
كــل ه ــذه امل ـق ـتــرحــات وغ ـيــرهــا ،ذهـبــت
أدراج الــريــاح .هـكــذا ،عــاد املشهد إلى
نقطة الـصـفــر ،وبقيت «اإلصــاحــات»
ح ـب ـرًا ع ـلــى ورق ،بـفـعــل ال ـت ـجــاذبــات،
وتكريس أمــر واقــع قائم منذ عشرات
السنني بقتل مـبــدأ املـ ــداورة ،وتثبيت
«النقيب األبدي» ،إضافة إلى التواطؤ
الـ ــواضـ ــح مل ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة وال ـن ـق ـيــب
مـ ــع ال ـط ـب ـق ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وت ـه ـم ـيــش
أبناء املهنة ،في وجــه تحوالت هائلة
ومتسارعة في عالم اإلعالم.

«يعتقدون أن ال شيء سوف يحدث،
فـقــط ألنـهــم أغـلـقــوا أبــواب ـهــم» .بهذه
املـقــولــة للكاتب البلجيكي مــوريــس
ماترلينك ،يفتتح اإلعالمي والكاتب
املغربي ياسني عدنان كل حلقة من
برنامجه التلفزيوني الجديد «بيت
ي ـ ــاس ـ ــن» (إع ـ ـ ـ ـ ــداد وتـ ـق ــدي ــم ي ــاس ــن
ع ــدن ــان .املـنـتــج ال ـف ـنــي :مـشـهــور أبــو
الفتوح .إخراج هشام عبد الرسول).
ال ـ ــذي ي ـبــث م ــن ال ـق ــاه ــرة ع ـلــى قـنــاة
«ال ـ ـ ـغـ ـ ــد» اإلخ ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــة .وي ـ ــأت ـ ــي ه ــذا
ّ
البيت الجديد في ظل تخلي معظم
الفضائيات العربية اإلخـبــاريــة عن
البرامج الثقافية ،وانحيازها للمادة
السياسية االستهالكية.
ي ـ ـتـ ــوخـ ــى ي ـ ــاس ـ ــن عـ ـ ــدنـ ـ ــان ت ـق ــدي ــم
ب ــرن ــام ــج ل ــدي ــه ج ـم ـه ــور ،ف ــي سـيــاق
التدافع اإلعالمي من أجل رفع نسب
املشاهدة .ويبدو هذا الرهان صعبًا
أك ـث ــر ح ــن يـتـعـلــق األم ـ ــر بـبــرنــامــج
ثـقــافــي عـلــى ق ـنــاة عــرب ـيــة .لـكــن منذ
حلقاته األولى ،حقق «بيت ياسني»
نسب متابعة ملحوظة ،واستطاع
أن ي ــرب ــح ص ــداق ــة امل ـش ــاه ــدي ــن عـبــر
مـخـتـلــف ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة .ويــرجــع
ً
ذلــك إلــى أس ـبــاب عــديــدة :فـضــا عن
ط ـب ـي ـعــة ال ـض ـي ــوف وت ــوق ـي ــت ال ـبــث
ومـكــانــه ،واملـضـمــون املـتـنــاغــم الــذي
تخدمه تقنيات اإلخــراج واإلضــاء ة،
هـنــاك ال ــروح الـحــديـثــة الـتــي يتميز
بـهــا الـبــرنــامــج .فــال ـحــوار هـنــا ليس
ك ــاس ـي ـك ـي ــا ،بـ ــل هـ ــو م ـخ ـت ـلــف عـمــا
اع ـ ـتـ ــدنـ ــاه ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـث ـق ــاف ـي ــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة .هـ ــو مـ ـبـ ـن ـ ّـي عـ ـل ــى ث ـقــافــة
االسـ ـتـ ـض ــاف ــة ب ــالـ ـقـ ـه ــوة والـ ـ ـش ـ ــاي،
وإعداد وجبة غداء لها عالقة ببيئة
الـضـيــف وذوقـ ــه ،فــي مـ ــوازاة مــع ما
س ـي ـق ــدم ــه هـ ـ ــذا الـ ـضـ ـي ــف لـلـمـتـلـقــي
مــن وجـبــة فـكــريــة وفـنـيــة .الـبــرنــامــج
هــو بمثابة زوم على حـيــاة الكاتب

أو الـ ـفـ ـن ــان الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـي ـفــه .إن ــه
نـ ـب ــش فـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،واق ـ ـ ـتـ ـ ــراب مــن
خصوصيات الحاضر ،واستشراف
أيضًا للمستقبل ،من خالل مساء لة
ال ـ ـض ـ ـيـ ــف ع ـ ـ ــن أح ـ ـ ــام ـ ـ ــه وأمـ ــان ـ ـيـ ــه
وأعـمــالــه املـقـبـلــة .اسـتـضــاف ياسني
عــدنــان فــي برنامجه املفكر املغربي
بـنـســالــم حـمـيــش ،وامل ـم ـثــل املـصــري
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـخ ـ ـيـ ــون ،والـ ـك ــات ــب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ال ـ ـغـ ــذامـ ــي،
والكاتب املـصــري سعيد الكفراوي،
والـفـنــانــة املغربية كريمة الصقلي،
والشاعرة اإلمارتية ميسون صقر.
ويكشف بــرومــو البرنامج عــن عدد
م ــن األس ـ ـمـ ــاء ال ـت ــي سـيـسـتـضـيـفـهــا
ال ـب ـي ــت فـ ــي ال ـح ـل ـق ــات امل ـق ـب ـل ــة عـبــر
تنويع جغرافي وفكري واضح ،لعل

أبــرزهــا أدون ـي ــس ،مــارسـيــل خليفة،
ع ـلــويــة ص ـب ــح ،نـصـيــر ش ـم ــة ،خــالــد
ال ـه ـب ــر ،نـ ـ ــوري ال ـ ـجـ ــراح ،صـمــوئـيــل
شمعون ،ابراهيم عيسى ،واسيني

رفعت جاهدة وهبة
التحدي بقصيدة
ّ
حس ّية جدًا ألدونيس
األعـ ـ ـ ــرج ،سـ ـع ــدون ج ــاب ــر ،اب ــراه ـي ــم
ال ـ ـكـ ــونـ ــي ،ي ــوس ــف زيـ ـ ـ ـ ــدان ،ش ـك ــري
املبخوت ،وتانيا صالح.
حلقة الجمعة ما قبل األخيرة كانت
مع الفنانة جاهدة وهبة التي أبدت

إع ـج ــاب ـه ــا بــامل ـك ـت ـبــة الـ ـت ــي يـضـمـهــا
ب ـ ـيـ ــت يـ ـ ــاسـ ـ ــن /مـ ـ ـك ـ ــان الـ ـتـ ـص ــوي ــر،
وم ــا تحمله مــن كـتــب تـجـ ّـمــل خلفية
الـبــرنــامــج كــأع ـمــال فــرنــانــدو بيسوا
وفرجينيا وولف واملتنبي ،وصور أم
كلثوم و«نــاس الغيوان» الذين غنت
ل ـهــم ،ف ــي الـحـلـقــة ذات ـه ــا ،مـقـطـعــا من
أغنيتهم الشهيرة «الـلــه يــا مــوالنــا».
وق ــد اقـتــرحــت أن يـتــاح فــي كــل حلقة
لـ ـك ــل ضـ ـي ــف أن يـ ــأخـ ــذ م ـ ــن خ ــزان ــة
ال ـبــرنــامــج كـتــابــا ي ـحـ ّـبــه ،مـعـتـبـ ّـرة أن
«س ــرق ــة الـكـتــب حـ ــال» .وق ــد حــفــزهــا
«ال ـب ـس ــاط األح ـ ـمـ ــدي» ،ال ـ ــذي يــرفـعــه
ياسني كشعار ملناقشة الضيف ،إلى
االعتراف بأنها سرقت في ما مضى
بعض الكتبّ .
صرحت جاهدة بأنها
تتعامل مــع القصائد واألدوار التي

في حلقة أدونيس

تــؤديـهــا عـلــى أس ــاس أن ـهــا «كــائـنــات
ً
شفاء
معشوقة» ،كما اعتبرت الغناء
َ
والصوت هوية.
ف ــي ال ـح ـل ـق ــة ،ك ـس ــب «ب ـي ــت ي ــاس ــن»
الرهان ،خصوصًا حني رفعت جاهدة
ال ـت ـحــدي بـقـصـيــدة حـسـيــة ج ـ ـدًا ،بل
تكاد تكون بورنوغرافية ألدونيس،
وأك ـ ــدت أن األغ ـن ـيــة م ــن ال ـص ـعــب أن
«تـمــرق» فـ ُـي الـبــرنــامــج ،لكن األغنية
أذيعت بل نشرت على اليوتيوب.
ياسني عدنان استدرج جاهدة أيضًا
إلــى مــراكــش ،مدينته ومـقــر إقــامـتــه،
فجعلها تغني ألحد شعراء مراكش
الكبار وأحد رجاالتها السبعة اإلمام
السهيلي ،ال ــذي ّأدت لــه جــاهــدة في
ال ـبــرنــامــج ق ـص ـيــدتــه ال ـبــدي ـعــة الـتــي
مطلعها« :يا من يرى ما في الضمير
ويسمع /أنت املعــد لكــل ما يتوقع».
أم ــا حلقة الـجـمـعــة األخ ـي ــرة ،فكانت
مع الروائي الكويتي طالب الرفاعي
الـ ــذي اع ـت ـبــر أن ال ـك ــات ــب ه ــو صــوت
من ال صوت له ،معترفًا بأن ما قاده
إل ــى الـكـتــابــة ه ــو ال ـه ـ ّـم االجـتـمــاعــي،
فــاألدب في نظره ال ّ
بد من أن يحمل
ّ
فــي طياته أشـيــاء موجهة لإلنسان.
تــوقــف الــرفــاعــي عـنــد خـصــوصـيــات
امل ـج ـت ـمــع ال ـكــوي ـتــي ،بـحـيــث رأى أن
ن ـصــف ه ــذا املـجـتـمــع ه ــو ي ــد عــامـلــة
غـيــر كــويـتـيــة ،وبــال ـتــالــي لـهــا تأثير
كبير عـلــى الـحـيــاة الـكــويـتـيــة ،تأثير
ال يـ ـمـ ـك ــن تـ ـج ــاهـ ـل ــه .لـ ــذلـ ــك ج ـ ــاءت
ب ـع ــض أعـ ـم ــال ــه م ـن ـش ـغ ـلــة ب ـم ـعــانــاة
الـعـمــالــة فــي الـكــويــت ،مــؤك ـدًا أن هــذا
ال ـنــوع مــن الـكـتــابــة لــم ي ــأت مــن بــاب
التعاطف ،بــل باعتبارها ج ــزءًا منه
ومن الحياة الكويتية .عاد الرفاعي
إل ــى بــدايــاتــه ف ــي الـسـبـعـيـنــات ،حني
نشر أول قصة وعرضها على أسرته،
لــم تنتبه األسـ ــرة لـنــص ولــدهــا ولــم
تـفــرح ب ــه ،بـقــدر مــا فــرحــت بصورته
على الجريدة« :آن ــذاك أدرك ـ ُـت كأنهم
يقولون لي :هذا طريقك وحدك».

فالش
¶ ملناسبة ف ــوزه بــ«الـجــائــزة العاملية لـلــروايــة العربية»
لعام  2018عن روايته «حــرب الكلب الثانية» (صــادرة
عــن ال ــدار الـعــربـيــة للعلوم نــاشــرون ـ ـ ب ـي ــروت) ،تـكـ ّـرم
«مــؤسـســة ال ـت ـعــاون» فــي لـبـنــان الـشــاعــر وال ــروائ ــي
الفلسطيني إبراهيم نصر الله ( 1954ـ ـ الصورة)
ضمن احتفالية كبيرة تبدأ اليوم األربـعــاء وتنتهي
ف ـ ـ ـ ــي  8ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون ّ
األول
(ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر) الـ ـح ــال ــي فــي
فـ ـض ــاءات مـخـتـلـفــة .الـلـيـلــة
(س ،)18:00 :تـحـتـضــن
«دار النمر للثقافة والفن»
(قاعة املسرح ـ ـ كليمنصو
ـ ـ بـيــروت) ً
لقاء حــواريــا مع
نـصــر الـلــه بـعـنــوان «سـيــرة
امللهاة الفلسطينية» ،تديره
غ ـ ـ ـ ــادة صـ ـبـ ـي ــح وي ـت ـخ ـل ـل ــه
تـكــريــم خ ــاص .فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي ،وف ــي افـتـتــاح ال ــدورة
الثانية والـسـتــن مــن «مـعــرض بـيــروت الـعــربــي الــدولــي
للكتاب» ،تستضيف قاعة املحاضرات في «سيسايد
أري ـن ــا» (واج ـه ــة ب ـيــروت الـبـحــريــة ـ ـ ـ ـ  )19:00مناقشة
روايــة «حــرب الكلب الثانية» ( )2016و«كـتــاب الكتابة:
تلك هي الحياة ...ذلك هو اللون» (الــدار العربية للعلوم
ناشرون ـ ـ  ،)2018يليه في جناح «الدار العربية للعلوم
َ
غد الجمعة،
ناشرون» ( )20:00توقيع
اإلصدار ْين .بعد ٍ
يـنــاقــش «ن ــادي ال ـق ــراءة» رواي ــة «ح ــرب الـكـلــب الثانية»
فــي مكتبة غـ ّـســان كنفاني الـعــامــة فــي ّ
مخيم الـبــداوي
(طــراب ـلــس ـ ـ ـ ـ ش ـمــال ل ـب ـنــان /س ،)11:00 :تـعـقـبــه في
اليوم نفسه ( )19:00أمسية شعرية ـ ـ موسيقية في
املكتبة العامة لبلدية بيروت (الباشورة) يتشارك نصر
الله إحياءها مع املوسيقي أسامة عبد الفتاح .وفي 8
كانون ّ
األول ،يلقي املحتفى به محاضرة في «النادي

الثقافي الفلسطيني» في ّ
مخيم مار الياس (بيروت ـ ـ
 )10:30حول «دور األدب في نقل الواقع الفلسطيني».
لالستعالم01/850218 :
¶ ضمن األنشطة ّ
املنوعة التي يحرص على تنظيمها
بشكل دوري ،يدعو «مركز معروف سعد الثقافي»
(صيدا ـ ـ جنوب لبنان) إلى حضور عرض «نيو كوميدي
ش ــو» عـنــد ال ـســاعــة الـثــامـنــة م ــن م ـســاء غ ـ ٍـد الـخـمـيــس.
يجتمع فؤاد يمني ّ
وعباس جعفر ورودريغ غصن
وج ــورج عـيــد ون ــدى طــربـيــه وم ــاك ال ـحــاج على
املـســرح لتقديم مجموعة مــن االسـكـتـشــات الساخرة
من مواضيع مختلفة مستقاة من يوميات اللبنانيني.
لالستعالم07/725001 :
¶ للسنة الثانية على الـتــوالــي ،يــديــر الـفـنــان البصري
الفلسطيني عــاء ميناوي ( )1982ورشــة عمل في
«مترو املدينة» (الحمرا ـ ـ بيروت) من  10لغاية 13
كــانــون ّ
األول (ديسمبر) الحالي ( ّبــن الساعة 12:00
و .)15:00تنقسم الــورشــة إلــى شقني :نظري وعملي،
وتـهــدف إلــى منح املشاركني فيها «معرفة أفضل في
تصميم اإلضــاءة للمسرح والعروض املسرحية» ،إلى
جــانــب مناقشة أهمية تصميم اإلض ــاءة خــال العمل
والتجهيز للعرض ،وعالقة اإلضاءة باملفاهيم واألفكار
ّ
للمتقدمني أن يكونوا مبتدئني مهتمني
املسرحية .يمكن
بالتعامل مــع ال ـضــوء بطريقة مختلفه ،أو محترفني
يبحثون عن وجهة نظر إضافية للضوء أو على طرق
قد تكون ملهمة ألعمالهم .لالستعالم01/753021 :
ّ
¶ فـ ــي سـ ـي ــاق أن ـش ـط ــة «مـ ـنـ ـت ــدى األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء» ،ت ـنــظــم
«مــؤسـســة اإلم ــام الحكيم» عند الـســاعــة السادسة
م ــن م ـس ــاء الـ ـي ــوم األرب ـ ـعـ ــاء لـ ـق ـ ًـاء ح ــواري ــا م ــع املـفـكــر

والـبــاحــث داود الـصــايــغ ،تحت عـنــوان «دور لبنان
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة» ،فـ ــي مـ ـق ـ ّـره ــا فـ ــي مـنـطـقــة
بـئــر حـســن (ق ــرب وزارة املـغـتــربــن ـ ـ ـ ـ بـنــايــة «ال ـ ــروان»
ـ ـ ط  .)3لالستعالم 01/821050 :أو.01/821060
¶ بالتعاون مع «متروبوليس أمبير صوفيل» ،يقيم
«نادي لكل الناس» عرضًا لفيلم «اليازرلي» (قصة
«على األكياس» للروائي الراحل حنا مينه ـ ـ سيناريو
وإخ ــراج قيس الــزبـيــدي ـ ـ بطولة منى واص ــف ،عدنان
بـ ــركـ ــات ،نـ ــاديـ ــا ارس ـ ـ ــان،
عـبــد الـلــه عـبــاســي ـ ـ إنـتــاج
«املؤسسة العامة للسينما»
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق /س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا»)
مـســاء الـســابــع مــن الشهر
الحالي فــي «متروبوليس»
(األشــرفـيــة ـ ـ س.)20:00 :
املـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ق ـيــس
ال ـ ــزبـ ـ ـي ـ ــدي (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة)،
الــذي سيكون حاضرًا في
بيروت حيث يعرض العمل للمرة األولى ،كان قد أنجز
شريطه عام  ،1974ليشكل حالة خاصة في السينما
ال ـســوريــة .بـطــل الـقـصــة الـكــاتــب نفسه ي ــروي بصيغة
املتكلم ذكرياته عن طفولته ،وتحديدًا بداية انخراطه في
عالم العمل وتركه املدرسة إلــى األبــد .يعكس الشريط
جـمـلــة م ــن ال ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة م ــن خـ ــال ن ـمــاذج
إنسانية تمثل شرائح املجتمع ،وتدور القصة في ميناء
الــاذق ـيــة وح ـيــاة الـبـحــر وتـتـشــابــك قـصــص الـعـمــل مع
الجنس والحياة االجتماعية بكل وجوهها.
¶ تـحــت ع ـن ــوان «أس ـب ــاب ال ـح ــرب عـلــى ســوراقـيــا
فــي الـقــرن الـحــادي والـعـشــريــن» ،تـقــدم األكاديمية

والـبــاحـثــة صفية أنـطــون سـعــادة ن ــدوة فــي «مركز
مسعد ونــاديــا حجل الـثـقــافــي» (أوتــوس ـتــراد جل
الديب ـ ـ برج الحجل ـ ـ طابق  )13في السابعة من مساء
 12كــانــون األول (ديـسـمـبــر) .ت ـحــاول الـبــاحـثــة تفنيد
األسباب والخلفيات وراء الحرب على بالد «سوراقيا»
وفق تسمية الزعيم الراحل أنطون سعادة .االستعمار،
واالحتالل ،والتطبيع ،واملقاومة ودور املثقفني األساسي
كلها عناوين ستحضر حتمًا في اللقاء .لالستعالم:
03/889868
¶ في مناسبة دخولنا زمــن امليالد ،تقيم «الجامعة
َّ
ّ
َّ
ميالدية
مجدليا ـ ـ زغرتا) أمسية
األنطونية» (فــرع
َّ
َّ
من التقاليد املوسيقية املشرقية تحييها فرقة «التراث
ّ
املوسيقي العربي»
َّ
وعـلــم املوسيقى
ـاب مــن كلية املوسيقى ِ
بمشاركة طـ ٍ
فــي الـجــامـعــة ب ــإش ــراف هـ ّـيــاف يــاســن .تـقــام األمسية
فــي الـســابـعــة مــن مـســاء  7كــانــون األول فــي الجامعة
ّ
َّ
مجدليا (زغرتا) .الدعوة عامة
األنطونية ،في
¶ ت ـنــاول الـجـنــاح الـلـبـنــانــي فــي «م ـعــرض الـعـمــارة»
فــي الـبـنــدقـيــة (م ــن أيـ ــار /مــايــو حـتــى تـشــريــن الـثــانــي/
نــوفـمـبــر  )٢٠١٨م ــوض ــوع «م ــا ت ـب ـقــى» م ــن أرض ـنــا
وسبل املحافظة على هذا الرصيد لبناء آفاق األمل في
املستقبل«« .ما تبقى» عن مصير األراضي الخالية أو
آفاق لألمل» لقاء يقام يوم الجمعة  ٧كانون األول (من
الساعة  7إلــى  8:30مـســاء) فــي «متحف سرسق»،
يـتـضـمــن جـلـســة ن ـقــاش ب ــن مـنـسـقــة امل ـع ــرض هــالــة
يونس واملعمار جورج عربيد رئيس بلدية معاصر
الـشــوف حــول تجربة املـعــرض وسـبــل مواصلة العمل
عـلــى األرض ف ــي ل ـب ـنــان .يـلــي ال ـن ـقــاش تــوقـيــع كـتــالــوغ
املعرض من ِقبل الفنانني واملساهمني.

