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هـذا هـو المشـهد المألـوف ّ
حاليـا فـي بيـروت ومعظـم المناطـق اللبنانيـة ،شـماال وجنوبـا وبقاعـا وجبلا .مجموعـات مـن المواطنيـن والمواطنـات ،يطغـى عليهـا العنصـر
ّ
الشـاب ،تملأ السـاحات والشـوارع .كانـوا عشـرات مسـاء الخميـس علـى جسـر فـؤاد شـهاب فـي بيـروت ،وبسـاعات قليلـة صـاروا بالمئـات ثـم بـاآلالف ،وعمـوا كل لبنـان .تباينـت
ّ
ّ
وجذريتهـا وقدرتها على
بعفويتهـا
الشـعارات المرفوعـة بيـن سـاحة وأخـرى ،لكـن هنـاك يافطـة لفتـت أنظـار الجميـع بظرافتهـا« :لبيك يـا واتسـاب» .االنتفاضة التـي فاجـأت
ّ
التوسـع واالنتشـار ،فهـل سـتكون قـادرة علـى االسـتمرار وافـراز بدائـل سياسـية؟ (هيثـم الموسـوي  -لبنـان)

التراث المعجمي العربي:
ندوة في الـ AUB

عبد الكريم ّ
الشعار:
حيرة وطرب

أصدر «املركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات» أخيرًا كتاب
«التراث املعجمي العربي من
القرن الثاني حتى القرن الثاني
عشر للهجرة» لرمزي بعلبكي
(الصورة) .لهذه املناسبة ،يدعو
كرسي الشيخ زايد للدراسات
العربية واإلسالمية ودائرة
اللغة العربية وكرسي جويت
غد
للدراسات العربية بعد ٍ
االثنني إلى حضور ندوة بعنوان
«التراث املعجمي العربي :ذاكرة
األمة اللغوية» في «الجامعة
األميركية في بيروت» .يشارك
في املوعد املرتقب الذي يديره
بالل األرفه لي ،كل من :رضوان
ّ
ّ
ومحمد
السيد وكاثرين مولر
العبيدي.

ّ
«حيرت قلبي معاك» (كلمات:
أحمد رامي ،وألحان رياض
السنباطي) هي ّإحدى روائع
الطرب العربي ،غنتها أم كلثوم
ّ
للمرة األولى عام  .1961ضمن
مواعيده الشهرية في «مترو
املدينة» (الحمرا) الذي يستعيد
فيها أعمال «كوكب الشرق»،
ّ
ّ
الشعار
يؤدي عبد الكريم
(الصورة) هذه األغنية في سهرة
تحمل عنوان «بدي احكيلك»
في التاسع من تشرين الثاني
(نوفمبر) املقبل .ترافق الفنان
اللبناني فرقة موسيقية مصغرة
مؤلفة من العازفني :محمد نحاس
(قانون) ،وجانون (أكورديون)،
وطوني جدعون (كمنجة) ،وفؤاد
(كونترباص) ،وأحمد
بو كامل ّ
الخطيب (رق).

«التراث املعجمي العربي :ذاكرة
األمة اللغوية» :بعد االثنني ـ الساعة
الخامسة بعد الظهر ـ ( AUBمبنى
عصام فارس ـ شارع بليس).
لالستعالم01/350000 :

حفلة «بدي احكيلك» :السبت  9تشرين
الثاني ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم76/309363 :

الجيعتاوي أيضًا
ّ
تحب الغرافيتي
تشهد منطقة الجعيتاوي في
األشرفية في  25تشرين ّ
األول
(أكتوبر) الحالي افتتاح معرض
«غير مرئي غير معروف» الذي
يستقبل ّ
الزوار بني  26من
الشهر نفسه و 11تشرين الثاني
(من الساعة
(نوفمبر) املقبل ّ
 9:00إلى  .)18:00إنه تعاون بني
خمسة فنانني من خلفيات ّ
عدة،
يلقي الضوء على منظور مختلف
لعالم الغرافيتي غير املرئي.
ّ
يضم املعرض لوحات غير ُمعلن
عنها سابقًا لفناني الغرافيتي
«إكزست» و«سباز» و«مو»
و«إبس» .أما ّ
املصور «إكسو»
ّ
فيوثق أعمال هؤالء وعملية
الخلق غير املرئية لفن الغرافيتي.
افتتاح معرض «غير مرئي غير
معروف» :الجمعة  25تشرين ّ
األول ـ
ً
مساء ـ الجعيتاوي
الساعة السادسة
(األشرفية ـ بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم:
unknownunseen1@gmail.com

