االثنين  26شباط  2018العدد 3405

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة

انتصار الجريمة
َ َ
ُ

«يلزمني مذ ِنبون.ز /».كاليغوال

الشباب العربي من بيروت

منتدى دائم لمواجهة التطبيع
 250ش ــاب ــا/ة ،م ــن  17ب ـل ـدًا عــرب ـيــا م ــن بينها
ال ـس ـعــوديــة وم ـصــر وس ــوري ــا وال ـي ـمــن واألردن
واملغرب العربي ،قرروا تحويل «الندوة الشبابية
الفكرية الـعــربـيــة» الـتــي انـعـقــدت أخـيـرًا فــي أحد
فنادق بيروت الى «منتدى دائم ملناهضة التطبيع
ومقاومة ّ
العدو وداعميه» ،بالتنسيق مع «املرصد
امل ـغ ــارب ــي ملـنــاهـضــة الـتـطـبـيــع ودعـ ــم امل ـقــاومــة»
ورئـيـســه أحـمــد ال ـك ـحــاوي .الـ ــدورة الـثــامـنــة من
املنتدى التي عقدت تحت عنوان «دور شباب األمة
في مواجهة التطبيع ومقاطعة ّ
العدو وداعميه»،
جاءت لتتصدى ملا سميت «صفقة القرن» التي
تستهدف تصفية قضية فلسطني ،وتسعى الى
ً
فــرض التطبيع على الــدول العربية ،وصــوال الى
عقد تحالف واسع مع «إسرائيل» .ناقشت الندوة
أوراقـ ــا أعـ ّـدهــا ه ــؤالء الـشـبــاب تتعلق بالتطبيع
ُ
االقتصادي والقانوني ،والثقافي ،واختتم تحت

عنوان «ما العمل؟» شارك فيها الزميل بيار أبي
صعب متحدثًا عن مقاومة التطبيع الثقافي ضد
«إسرائيل».
خرجت «الـنــدوة الشبابية الفكرية العربية» من
رح ــم «املــؤت ـمــر الـقــومــي ال ـعــربــي» (األمـ ــن الـعــام
مـ ّعــن ب ـشــور) ال ــذي انـطـلــق ع ــام  ،1990وصـ ّـب
جل اهتمامه على فئة الشباب ،كمحور رئيسي
ف ــي ب ــرام ــج ع ـم ـل ــه .ع ـل ــى مـ ــدى ي ــوم ــن ،ع ـقــدت
فعاليات هــذا املنتدى فــي أحــد فـنــادق العاصمة
اللبنانية ،وق ــد ق ــدم امل ـشــاركــون أوراق بحثهم،
مــن ضمنها «قـ ــراءة فــي التطبيع اإلعــامــي مع
ّ
العدو الصهيوني» ،التي أعدتها ناديا بن ورقلة،
و«التطبيع وسالح املقاطعة بني الواقع والقانون»
التي قدمها فــؤاد مطر ،الــى جانب ورقــة بحثية
بعنوان «الشباب العربي ...أي دور في مناهضة
التطبيع؟»ّ ،
أعدها مهدي السفياني .أما موضوع

«التطبيع السياسي مع ّ
العدو اإلسرائيلي» ،فقد
تــولــى الـحــديــث عنه كــل مــن ولـيــد بــركــات وخالد
امل ـســاملــة ،فيما ش ــرح قضية التطبيع الـثـقــافــي،
هــزرشــي بــن جـلــول ،والتطبيع االقـتـصــادي مع
العدو محمد حسن العكلة.
في ختام فعاليات املنتدى ،وجه املشاركون /ات،
تحية الى أمني عام «التنظيم الشعبي الناصري»
أس ــام ــة س ـعــد ،ف ــي ال ــذك ــرى ال ـ ـ  43السـتـشـهــاد
الزعيم معروف سعد ،الذي «ربط نضاله وحياته
بفلسطني وال ـعــروبــة وقـضــايــا ال ـكــادحــن» .كما
تـخـلــل ه ــذه الـفـعــالـيــات عـقــد نــدوتــن شعريتني،
إذ ألقى الشاعران خالد دسوقي وعمر شلبي،
قصيدتني في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر،
كما تال الكاتب همذان سليمان قصيدة لألديب
سليم حيدر «النافخ في الثورة البيضاء» ،املهداة
الى عبد الناصر كذلك.
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شاشات بيروت :المرأة البداية والنهاية!

ال للمخدرات...
نعم للرقص!

بيالطس البنطي
ينبعث في بيروت

للعام الخامس على التوالي،
ُيقيم شارل مكريس (الصورة)
مهرجان  Beirut Salsa Locaالذي
ّ
ويستمر
ينطلق الجمعة املقبل ّ
ثالثة أيام متواصلة .تتخلل
الحدث الفني عروض راقصة
تنطلق من الصباح إلى املساء في
فندق «ريجنسي باالس» في
أدما .في كل عام ،يتخذ ّ
مدرب
الرقص عنوانًا عريضًا ملهرجانه،
فيعود ريع البطاقات لقضية
اجتماعية أو إنسانية.
هذا العام ،وضع مكريس شعارًا
ملهرجانه هو «ال للمخدرات نعم
للرقص» ،حيث يجمع عشرات
الفرق والراقصني اللبنانيني ومن
الخارج .تصل الفرق املشاركة هذا
ّ
وستقدم
األسبوع إلى بيروت،
عروضًا متواصلة .كما ُ
سيقيم
بعض ّ
املدربني وصالت للمشاركني
من أجل التعرف إلى شتى أنواع
الرقص .وقد اشتهر شارل
بتعاونه مع عدد من الفنانات حيث
ّ
اهتم بوصالتهن الراقصة
في كليباتهن.

ً
اختار طالل درجاني عمال يقع في
صلب راهننا العربي .مسرحيته
«بيالطس البنطي» (إعداد
وإخراج وسينوغرافيا درجاني)
التي تنطلق في  8آذار (مارس)
الروسي»،
في «املركز الثقافي
ّ
مستوحاة من رواية «املعلم
ومارغاريتا» للكاتب ميخائيل ً
بولغاكوف التي اعتبرت واحدة
من أهم عشر روايات في القرن
العشرين« .بيالطس البنطي» الذي
كان حاكم أورشليم ورمز السلطة
ّ
«اصطدمت بسلطة
السياسية التي
ّ
ّ
ّ
العصبية الدينية املتمثلة بمجمع
الكهنة اليهود الذين طالبوا بصلب
املسيح ،تحاكي الواقع الفلسطيني
والعربي الذي ما انفك يناضل في
سبيل السالم» .ويشارك في البطولة
خالد العبدالله (الصورة) ،هشام
ابو سليمان ،وماجد زغيب
«بيالطس البنطي» :من  ٨آذار حتى
 ٨نيسان ـ ـ «مسرح املركز الثقافي
الروسي» (بيروت ،فردان) ـ لالستعالم
٠٣٧٥٢٧٩٧:

أطلق «مجتمع بيروت السينمائي»
الدورة األولى من «مهرجان بيروت
الدولي لسينما املرأة» الذي يهدف الى
«اإلضاءة على التثقيف السينمائي»
ّ
في لبنان كما أكد مؤسسه السينمائي
واملنتج سام لحود .املهرجان يعرض
مروحة واسعة من اإلنتاجات ،ويناقش
قضايا املرأة وشؤونها .وقد ارتأى
ّ
املنظمون إطالق عنوان «نساء من
أجل التغيير» ،على البرمجة ،من خالل
عرض باقة من األفالم القصيرة ،وعقد
ندوتني حول «دور املرأة الرائدة»،
و«كسر الصورة النمطية للمرأة
في اإلعالم والسينما» .كما سيركز
املهرجان على التمييز الجندري،
والعنف األسري ،ونجاحات النساء

ّ
ّ
«محركات في املجتمع» .يدشن
كـ
املهرجان في «كازينو لبنان» ،بحضور
وزير شؤون املرأة جان أوغاسبيان،
ورئيسة «الهيئة العليا لشؤون املرأة»
كلودين عون ،على أن يعرض الفيلم
املصري «يوم للستات» (إخراج كاملة
أبو ذكرى) ،بحضور طاقمه ،على رأسه
منتجته املمثلة املصرية إلهام شاهني
َّ
ستكرم في االفتتاح.
(الصورة) التي
ّ
علمًا أن العروض كلها تقام في صاالت
.ABC Grand Cinemas
«مهرجان بيروت الدولي لسينما املرأة» :من
 13حتى  18آذار (مارس) ـ ABC Grand
( Cinemasاألشرفية وفردان)  -لالستعالم:
70/169129

الياس خوري
لقاء في «ة»
ّ
يدشن «نادي املطالعة» في «ة
مربوطة» مناقشاته الشهر املقبل
مع «أوالد الغيتو -اسمي آدم»
(اآلداب) للياس خوري (الصورة).
وقبل  14آذار ،تاريخ انعقاد اللقاء
مع الروائي اللبناني ،سيطرح
النادي ملخصات عنها ويقيم
مناقشة مفتوحة بني القراء حولها
بعد غد األربعاء ( .)18:30تسرد
الرواية فترة االجتياح اإلسرائيلي
ّ
«اللد» عام  ،1948وارتكاب
ملدينة
الصهاينة مجازر فيها ،وطرد
أهلها في مسيرة عرفت بـ «مسيرة
املوت» .إذ خرج وقتها أكثر من
 50الى  70ألف فلسطيني ،وبقيت
املدينة محاصرة حتى أطلق عليها
اسم «الغيتو» .تتشعب الرواية
لتطال قضايا مرتبطة بالذاكرة
والهوية ،والكتابة واألدب وعالقته
بالواقع والتوثيق.
مناقشة «أوالد الغيتو -اسمي آدم»:
بعد غد األربعاء ( )18:30ـ ـ و 14
آذار ( )18:30ـ ـ «ة مربوطة» (الحمرا)
لالستعالم01/350274 :

