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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ٌ
محتاج وأكثر..
«إلى ّ
مياسة سعود»..

صورة
وخبر

منذ عام  ،1957وجودي دنش ناشـطة في المشـهد السـينمائي والمسـرحي .النجمة
البريطانية التي تبلغ اليوم  83عامًا ،سـتنال «جائزة دونوسـتيا الفخرية» في الدورة 66
مـن «مهرجـان سـان سيباسـتيان السـينمائي» التـي تقام في أيلـول (سـبتمبر) المقبل،
تكريمـا لهـا علـى «مسـيرتها الطويلـة والغزيـرة» ،وفـق مـا جـاء فـي بيـان المنظمـة
(أ ف ب ـ جـاك هيل)

َ
عشي َة هذا الزمان الضاري ،ل ْن َأ َّ
ٌ
محتاجّ ،
مد يدي الكليلة
ِ
ِ
َ
«محتاج» َأ َّ
ْ
مد ْ
َّ
وعيني وقلبي ودمعتي
يدي
هكذا ..وأقول:
َ
ُ
ولهاثي ،وأقول« :محتاااج».
ُ
َ
َ
ٌ
َ َ ُ
ين ،وأ َح ُّن ِمن صدر ،وأدفأ
محتاج إلى ما هو أرحب ِمن يد ِ
من سريرُ َ ،
بيت يتامى.
وآمن ِمن ٍ
ِ
ملجأ أو ِ
ٌ
وعطف
أشواك الورد ِة)،
محتاج إلى الورد ِة َ(و َوخز ِة
ِ
ِ
املشتاق.
دمعة
ورنني
وشهقة ال ُـم ِح ّب،
والضحكة،
املوسيقى،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ٌ
أحد ،وكل شيء..
«أنت» ،وكل ٍ
محتاج إلى كل «أنت» ،وكل ِ
ٌ
محتاج إلى نفسي.
َو..
ٌ
ُ
َ
ُ
آلخر
محتاج ،وأنا أعبر هذا الدرب اآلن (كما لو أنني أعبره ِ
ّ ّ
وأول ّ
مرة)
مر ٍة ِ
ْ َ
أست ِ َ َّ
جدير
غير
سبيل
عابر
أن
ٍ
ٍ
(جدير بمحبتي أو ِ
ٍ
وقف أي ِ
بها)
ُ
ّ
ََ ّ ُ
ُ
الخالئ ِق كلها):
وأتوسل إليه (كما لو أنه رسول
ِ
َ َ
ْ
أرجوك!
أرجوك ُبن َّي،
َ َََ
ْ
َ
ّ
أرجوك!
وعدوي ورسول قتلتي،
أرجوك أخي و وحبيبي
َ ْ
وقل لي َ
أنك ُت ُّ
حبني
قلبك
خذني إلى
حضن ِ
ِ
ٌ
َ
محتاج إلى ّ
محبتي.
وأنك
َ
أرجوك ،خذني إلى ..ملجأ!
2018/8/28

ّ
تويتر تعلق حساب عامر حالل:
ممنوع نقد السعودية من بيروت؟
ال «أمل»
بدون الموسيقى

الصيف يحلو
في جبل الريحان

تحت عنوان ُ
«منيتي» ،تقيم
منظمة «العمل لألمل» احتفال
ّ
تخرج الدفعة الثانية من
طالب مدرسة «العمل لألمل
للموسيقى» في لبنان .تتألف
الدفعة من  12طالبًا وطالبة
تعلموا املقامات والنوتة
املوسيقية وتاريخ ونظريات
املوسيقى ،وتوزعوا على
تخصصات موسيقية متنوعة.
يتضمن االحتفال الذي يقام في
«استديو زقاق» مساء الثامن من
أيلول (سبتمبر) ،مقطوعات من
التراث العراقي ،والفلسطيني،
واملصري ،والسوري بكل
تنوعاته بما فيها املوسيقى
ّ
الكردية والسريانية .يذكر أن
منظمة «العمل لألمل» تأسست
عام  2015لتعمل «مع أفراد
املجتمعات املحلية املأزومة
لتمكينهم من مواجهة تحدياتهم
االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،من خالل إطالق
خيالهم وقدراتهم اإلبداعية».

يوم األحد املقبل ،ينطلق
«املهرجان الصيفي لجبل
الريحان» ،الذي ينظمه «اتحاد
بلديات جبل الريحان».
املهرجان الذي يفتح ذراعيه
لكل الناس ،يجمع بني األنشطة
البيئية والرياضية والقروية.
يتضمن البرنامج مسيرًا بيئيًا
بمسافة  7كلم ،إلى جانب
إقامة أنشطة ثقافية متنوعة،
ومعرض للمنتوجات البلدية.
ستسبق هذا االفتتاح جولة
للصحافة غدًا ،على معالم
بيئية وسياحية في تلك البقاع،
تبدأ بزيارة ملغارة «الريحان»
الطبيعية ،مرورًا بمعاينة
موقع «سجد» الذي شهد أبرز
عمليات املقاومة اللبنانية.
ّ
التعرف
الجولة ستشمل أيضًا،
إلى أكبر حرج للصنوبر
في لبنان موجود في بلدة
العيشية الجنوبية.

ُ«منيتي» 20:00 :مساء  8أيلول
(سبتمبر) ـ «استديو زقاق» (كورنيش
النهر) ـ لالستعالم01/739243 :

«املهرجان الصيفي لجبل الريحان»
بدءًا من األحد القادم عند الساعة
 8:00في «حرش األفندي»  -عرمتى
(جنوب لبنان)  -لالستعالم :
07/825420

«مملكة الخير» تضرب من جديد .بعد
بسط سيطرتها على غالب القنوات
اللبنانية ومحاولة احتواء الناشطني
اللبنانيني على تويتر ضمن فعاليات
«فنجان قهوة» ،ها هي توقف صوتًا
من اصوات معارضتها على تويتر.
فقد أقفلت ادارة موقع التغريد األشهر
حساب الناشط عامر حالل (الصورة)،
ّ
من دون سابق انذار .واملعلوم أن حالل
نشط بشكل كبير في قضية جمع
التبرعات للطفل محمد العوطة ،مع
ّ
زمالء آخرين .والكل يتذكر موقفه من
القائم باألعمال السعودي في لبنان
وليد البخاري ،الذي حاول سرقة
األضواء والتبرع بمبلغ  ١٠اآلف دوالر
للطفل .مبلغ اقترح الناشط اللبناني
تحويله الى أطفال اليمن .تلك كانت
«الضربة األولى» للبخاري .أما الثانية،
فقد تجلت في إطالق حالل هاشتاغ
«#اطردوا_البخاري_رأس_الفتنة» الذي

أضحى االول في التداول قبل أيام .جاء
ذلك على خلفية قضية الصحافي حسني
مرتضى الذي حاول فرع املعلومات
استدعاءه بعدما «انتقد السعودية
والبخاري» كما روج وقتها.
اذًا ،أوقف حساب عامر حالل ،بعد
اتصاالت تهديد تلقاها كما يروي لنا.
إذ أفاق أمس على رسالة من تويتر
تعلمه ّبـ «خرق قوانينه» .لكن املعلوم
أيضًا أنه ولو حدث انتهاك معني
لقواعد تويتر ،فإنه يلجأ في البداية
الى املعاقبة بتعليق نشاط الحساب
لساعات محددة ،ال االيقاف النهائي
واملنع من انشاء آخر كما حصل مع
حالل .وينتظر حالل رسالة الرد
من تويتر على سؤال «أين انتهكت
قوانينكم؟» .بالطبع لن يجد الجواب
الشافي ،فكل اإلشارات تدل على
تسيد سياسة ّ
كم أفواه َمن يناهض
آل سعود.

«جمعية األدب والثقافة»:
التطبيع «صفقة القرن»
في الذكرى الـ  36النطالقة
«جبهة املقاومة الوطنية
ّ
اللبنانية» ،تنظم «جمعية
األدب والثقافة» جلسة نقاش
حول «مقاومة التطبيع وصفقة
القرن» ،مع الزميل بيار أبي
صعب .نقاش سيطال موجة
التطبيع العربية مع االحتالل
اإلسرائيلي ،والجهود التي
ّ
تبذل من أجل تسويق أن
«إسرائيل» ليست عدوًا.
بالطبع ،فقضية التطبيع ،ال
سيما الثقافي منه ،ستقترن
بنقاش مواز يخص «صفقة
القرن» األميركية -الخليجية،
التي تسعى إلى «إنهاء الصراع
العربي-اإلسرائيلي» وتصفية
القضية الفلسطينية ،عبر
ّ
فلسطينيي الشتات في
توطني
البالد املوجودين فيها ،وإنهاء
حق العودة.
جلسة «مقاومة التطبيع وصفقة
القرن» :الخميس  13أيلول
(سبتمبر) ،عند الساعة - 18:30
في مقر «جمعية األدب والثقافة»
 صيدا (بناية التنمية  -الطابقالخامس).

