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هدايا العيد

سيرة بيروت من خالل رموزها ...وأكسسوارات مــشغولة بالحبّ
ّ
لعشاق القدود والتراث الحلبي ،هدية ّ
قيمة يتربع عليها ملك السوري ،فيما يرفع الممثل رفعت طربيه الستارة عن ذكرياته
القدود صباح فخري .كتاب ّ
يقدم سيرة أحد عمالقة هذا الفن وومضات من ماضيه وماضي بيروت من خالل سيرة ترتكز أكثر
مع خلفية تاريخية وثقافية واجتماعية لعاصمة الشمال إلى الشذرات منها إلى التسلسل الكرونولوجي .سيرة تلتصق

ّ
ّ
المطرزة المصنوعة محليًا .هدية
ببيروت الستينيات والسبعينيات والثمانينيات بكل محطاتها األشغال اليدوية واألعمال
تقدمونها لهؤالء الذين ّ
المضيئة والمظلمة أيضًا .ومن رسوم مازن كرباج إلى ريشة مزدوجة ّ
يكدون في سبيل تحصيل
سيتا مانوكيان وسيرة الشاعر شوقي أبي شقرا ،ننتقل إلى رزقهم ،فيما ّ
تتميز بخصوصية وفرادة تليق بأحبابكم.

كتب

متفرقات

رفعت طربيه:
عمر على المسرح

أسالك
ومعادن

شوقي أبي شقرا:
شاهد على زمن آفل

ّ
في عنوان كتابه ،يلعب املمثل اللبناني رفعت طربيه على
اسمه ليصبح ُ«رفعت الستارة» هو عنوان سيرته الذاتية
التي صدرت هذه السنة عن «دار صادر» .ال يعتمد الفنان اللبناني
ً
تسلسال كرونولوجيًا في سيرته .هو يكتبها على شكل ومضات
من الــذاكــرة ،بــدءًا من تاريخ العائلة ،والشجرة التي ّ
تحدر منها.
ّ
إنها استعادات ألزمنة وأماكن ولوجوه رحلت بعدما صنعت ألق
املشهد الثقافي اللبناني :منير أبو الدبس ،ونزيه خاطر ،وأنطوان
ملتقى ،وجانني ربيز ،ويوسف الـخـ ّـال ،وغيرهم .يأخذنا طربيه
إل ــى بــدايــة رحـلـتــه املـســرحـيــة الـتــي دشـنـهــا فــي «م ــدرس ــة بـيــروت
للمسرح الحديث» ،حيث كانت أيضًا انطالقة املسرح اللبناني عام
ّ
 .1960هناك «معهد الفنون» في «الجامعة اللبنانية» ،ومحطات
ّ
وتحولية فــي تــاريــخ املـســرح اللبناني .نخرج مــن ّ
نص
أساسية
ّ
وندخل في آخر« :هاملت» شكسبير ،و«ذبــاب» سارتر ...ولعل ما
ّ
األهلية
يمنح الكتاب بعدًا آخر هو حضور بيروت ،ليلة الحرب
التي أمضاها طربيه في منزله في الشياح ،على خطوط التماس.
ليست ه ــذه الـسـيــرة فـ ّ
ـرديــة تـمــامــا ،إذ تــرتـبــط أســاســا بتاريخنا
الثقافي واملسرحي اللبناني ،واألحداث األساسية التي رافقت تلك
املرحلة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

ّ
ّ
سردية
«شوقي أبي شقرا يتذكر» (دار نلسن) هو وثيقة
ّ
تمتد لحوالى ستة عقود .يكتب الشاعر اللبناني شوقي
ّ
أبــي شـقــرا ويستعيد حياته الشخصية الـتــي تزامنت مــع فترات
أســاسـ ّـيــة مــن نهضة ا ّلـحـيــاة الثقافية وحداثتها فــي لـبـنــان ،وفي
ب ـيــروت ت ـحــدي ـدًا .مـجــلــة «ش ـع ــر» ،وص ـحــف «ال ــزم ــان» و«ال ـب ـيــرق»
ّ
و«ال ـن ـه ــار» ،هــي بـعــض مـحــطــات الـشــاعــر األســاس ـيــة .يستذكرها
ّ
ويستذكر وجوهها في فصول مؤلفه .أبي شقرا الذي ابتكر معجمًا
شعريًا مـتـفـ ّـردًا فــي قـصــائــده ب ــدءًا مــن بــاكــورتــه «أك ـيــاس الـفـقــراء»
هو هنا الشاهد على زمن آفل .طفولته وإن انقضت باكرًا،
ّ(ّ ،)1959
ّ
ظلت تسكن قصائدهّ .
ثمة محطة في الكتاب لتلك املرحلة
إل أنها
ّ ً
التي قضاها متنقال بني القرى واملناطق بسبب عمل والــده .لكن
أبي شقرا يستفيض في الحديث عن بيروت ،وعن الحرب وتجاربه
تلك الفترة وصنعوا
وذكرياته التي تفيض بوجوه من عايشوا ّ
ألق املدينة ،أمثال :نزيه خاطر ،أنسي الحاج ،وضــاح شــرارة ،بول
شـ ــاوول ،ع ـصــام مـحـفــوظ ،ع ـبــاس بـيـضــون وغ ـيــرهــم .ضـمــن 800
ّ
صفحة ،تـكــاد هــذه املــذكــرات تغطي سـيــرة أبــي شـقــرا بأكملها إذ
ُ
أنها تضم الجوائز التي نالها ،واملقاالت النقدية التي كتبت حول
ّ
وفوتوغرافية من حياة الشاعر.
قصائده برفقة مواد بصرية

صابون بعبق الزيتون
مــن زي ــت الــزيـتــون الطبيعي و«ال ـب ـلــدي» املـسـتـخـ َـرج ّمن
أرض الشمال اللبنانيُ ّ ،يصنع صابون «زيــوتــي» .إنها
ماركة لبنانية مئة في املئة ،توفر مروحة واسعة من املنتجات
ّ
املتعلقة بالزيت والروائح العطرة .الخيارات املتاحة واسعة على
ّ
ّ
مصممة
لتتحول إلــى هــديــة مـمـ ّـيــزة
رأسـهــا الـصــابــون ،صالحة
خصيصًا للشخص ال ــذي سـتـقـ ّـدم إلـيــه .وبـهــدف إثـبــات الهوية
اللبنانية أكثر ،إمكانية التطريز متاحة أيضًا ،مع نفحة عصرية
غاية في الجاذبية .وكــل ذلــك بتوقيع سـ ّـيــدات لبنانيات يعملن
ّ
ّ
ّ
بكد من أجل إعالة عائالتهن .هكذا ،تشكل مستحضرات «زيوتي»
ّ
لفتة مميزة فــي كــل املناسبات ،وخصوصًا فــي موسم األعـيــاد.
(لالستعالم 78/961131 :أو )info@zouyouti.com

«أنطوان»
مازن كرباج
يغب أنـطــوان كــربــاج األب يومًا عــن رســومــات وأعمال
لــم ِ
م ــازن ،خصوصًا فــي مشاريعه املشتركة مــع والــدتــه لور
ّ
غريب .هذه املـ ّـرةّ ،
يتفرغ رسام الكوميكس اللبناني لحياة والده
ّ
ّ
تمامًا في قصته املصورة الجديدة «أنطوان» (السمندل) التي صدر
منها حتى اآلن جـ َ
ّ
الفرنسية ،هما« :املصير العربي»
ـزء ان باللغة
ّ
و«ش ـ ــارع ال ـح ـمــرا» .يـسـتـهــل كــربــاج «امل ـص ـيــر ال ـعــربــي» بالفصل
ّ
ّ
مسرحية «املارسييز العربي» ّ
ملحمد املاغوط ،التي ّأدى
األول من
ّ
بطولتها والده أنطوان كرباج ،وأخرجها يعقوب الشدراوي ،وألف
ّ
املسرحية
موسيقاها زياد الرحباني .وللمفارقة ،فقد بدأ عرض
شباط (فبراير) سنة ّ 1975على «مسرح أورلــي» في الحمرا،
في
ّ
ً
حيث حققت نجاحًا هــائــا وظـ ّـلــت ال ـعــروض مـحـجــوزة بالكامل
ّ
األهلية
طيلة شهر ونـصــف ،إلــى أن تــوقـفــت يــوم ان ــدالع الـ ُحــرب
اللبنانية .إذ كانت آخر العروض صباح  13نيسان وألغي العرض
ّ
الليلي ولم يعد تقديمها ّ
ّ
املسرحية،
مجددًا .لذا ،فإن استعادة تلك
ّ ّ ً
ّ
مصورة ،تكتسب أهمية مزدوجة تتمثل أوال في إعادة
ضمن قصة
ّ
إحياء رائعة محمد املاغوط املنسية ،باإلضافة إلى التذكير بفصل
أساسي من فصول املسرح اللبناني في الفترة التي سبقت الحرب.
أما في الجزء الثاني من ّ
القصة «شــارع الحمرا» ،فيأخذنا مازن
ّ
إلــى رحلة في شــارع الحمرا .بأسلوبه املتهكم والجامح املألوف
فــي رس ــم ال ــوجــوه ،تـمـ ّـر بـنــا الـقـصــة عـنــد أب ــرز املـبــانــي وال ـشــوارع
البيروتية املألوفة ،خصوصًا شــارع الحمرا الــذي ترافق صعود
نجمه مع ازدهار الثقافة واملسرح والفنون في لبنان.

ريشة سيتا
مانوكيان
ال يـمـكــن ّال ـحــديــث عــن امل ـح ـتــرف التشكيلي الـلـبـنــانــي من
ً
دون التوقف طــويــا عند تجربة الفنانة اللبنانية سيتا
مانوكيان .كتاب  Seta Manoukian: Painting in Levitationالذي صدر
هــذه السنة كتعاون بــن مجموعة «سـ ــرادار» و«دار ك ــاف» ،يحوي
ّ
ّ
ولغوية تحتفي بتجربة مانوكيان التي تركت لبنان
بصرية
سيرة
ّ
منذ عقود وأصبحت راهبة بوذية في أميركا .تأتي أهمية الكتاب
ّ
ّ
يتضمن عددًا وافرًا من لوحات مانوكيان التي تتوزع على
من كونه
ّ
مجموعات خاصة بني األردن ّولبنان وأميركا وبلدان ّأخرى .ثروة
الكتاب الحقيقية ،تكمن في أنــه يحوي ذلــك النتاج الفني الشامل
ّ
ال ــذي ّ
تمتد على
يعرفنا إل ــى مــراحــل مختلفة مــن تجربة الفنانة
خمسة عقود تقريبًا .سنرى لوحات البدايات في الغرف ،واملرحلة
ً
البيضاء في الستينيات ،وصوال إلى نمط ما فوق واقعي في رسم
وفترة
الحرب واملدينة وناسها خالل السبعينيات والثمانينياتّ ،
أشكال ال ـ  Tلــدى انتقالها إلــى أميركا ،ثم مرحلة التجريد املكثف،
ودخول العناصر العضوية والطبيعية إلى أعمالها كالدم والحليب،
ً
والورد والحجارة والخبز ...فضال عن تجهيزاتها الفنية واألدائية
التي تزامنت مع إقامتها في الواليات املتحدة .برفقة صور لوحاتها،
َ
ّ
ثمة مجموعة من النصوص املكتوبة باللغتني العربية واإلنكليزية.
امل ـ ّ
ـؤرخ واألكــادي ـمــي غــريـغــوري بجاقجيان ،كتب مقالة وافـيــة عن
حياتها الشخصية وتجربتها الفنية ،باإلضافة إلى مقابلة أجرتها
معها الباحثة اللبنانية كريستني خوري في لوس أنجليس .هناك
أي ـ ّضــا تـسـلـســل كــرونــولــوجــي ل ـف ـتــرات م ــن ح ـيــاة سـيـتــا ،أنـجــزتـهــا
ّ
ّ
اللبنانية ألني مانوكيان.
املصورة
ووثقتها بالتفصيل أختها

Bois
et Etoffes

Poise Design
ً
تحت اســم  ،Poise Designتصنع إيـمــا بـطــرس أش ـكــاال ال
ّ
ّ
تعد من األحذية النسائية .من خالل هذه املاركة ،تمكنت
ّ
املصممة اللبنانية مــن تحقيق حلم رواده ــا مــن الـقــدم .هــي التي
ُحرمت مرارًا من اعتماد الكثير من صيحات املوضة بسبب الوزن
الزائد ،كانت وال يــزال الحذاء هو القطعة الوحيدة الثابتة .هكذا،
ّ
أشبه بساندريال .صحيح
ّراحت تصنع أحذية في كل منها حكاية ّ
أنها تراعي خطوط املوضة العاملية ،غير أنها حريصة على وضع
الشخصية والجمع بني الراحة والعصرية .أكثر من ثماني
ملستها ّ
عالم تصميم ّالغرافيكس
من
اآلتية
الصبية
خاللها
مت
تعل
سنوات،
ّ
خفايا هــذه الصناعة فــي املعمل بــن «املـعــلـمــن» ،لـتــوفــر تشكيلة
ّ
منوعة من املعروضات التي ّ
تعبر عنها( .لالستعالم)03/681539 :

في زمن السرعة املجنون ،يعيدنا  Bois et Etoffesلرندا
ّ
ّ
املطرزة على
ـام األشغال اليدوية واألعمال
غصن إلى أيـ ّ
ّ
الكانفاس التي ظننا أنها ولــت .موضة شهدنا عــودة قوية لها
في اآلونة األخيرة ،ال ّ
سيما عبر املتاجر املنتشرة على السوشال
ّ
ّ
واأللوان تؤرخ مناسبات
ميديا .إطارات صغيرة منوعة األشكال
ّ
فرحة أو لحظات جميلة أو تحمل أسـمــاء أع ــزاء ،باإلضافة إلى
ق ـطــع مـصـنــوعــة م ــن ال ـخ ـشــب وغ ـيــرهــا م ــن امل ـ ــواد م ـنــاس ـبــةّ ،إم ــا
كــأكـسـســوارات لتزيني امل ـنــازل أو أشـجــار املـيــاد إلضـفــاء أجــواء
حميمة على األماكن في مثل ّهــذا ّالوقت من السنة .طبعًا ،أكثر
ما ّ
يميز هذا النوع من الشغل أنه ينفذ بدقة شديدة بحسب رغبة
الزبون( .لالستعالم)03/607026 :

صباح فخري...
سيرة وتراث
ّ
حني نذكر صباح فخري ،فإن ّأول ما يأتي إلى أذهاننا هو
ّ
مدينة حلب .هذه هي الطريق التي قطعتها شذا نصار
ّ
في مؤلفها «صباح فخري ـ سيرة وتراث» (هاشيت أنطوان) .في
تذهب
الحلبية،
كتابتها لسيرة أيقونة الطرب السوري والقدود
ً
ّ
نـ ّـصــار أبعد مــن السيرة الفردية لصباح فـخــري ،موثقة مرحلة
على عاتقه،
كاملة في سوريا والعالم العربي .اإلصدار الذي أخذ ّ
لـلـمـ ّـرة األولـ ــى ،كـتــابــة سـيــرة فـخــري مـنــذ الـطـفــولــة يـتــوقــف عند
املراحل األساسية في حياته ،منها أحياء حلب مثل حارة ّاألعجام
ّ
وتعرف إلى القدود واملوشحات.
وحي القصيلة حيث ولد وكبر
ّ
يــرافــق املــؤلــف انـتـقــال فـخــري إلــى دمـشــق الـتــي خطا فيها أولــى
خطواته الفنية نحو الشهرة ،وفي بعض الفصول يوغل أكثر في
ّ
الشخصية .في هذه السيرة الوافية ،استندت ّ
نصار إلى
حياته
ّ
مقابالت مــع فـخــري ،نقرأ جــزءًا منها فــي الكتاب الــذي يتضمن
أرشيفية نادرة .يبدو العمل هدية مثالية ّ
ّ
ملحبي
صورًا ووثائق
نمط القدود ،إذ يعبق بالتراث الحلبي ،ويظهر الخشبات التي
اعتالها في العالم العربي والغربي ،إلــى جانب بعض عالقاته
باملشاهير والـشـعــراء ،أمـثــال :محمد عبد الــوهــاب وعبد الحليم
حافظ وصباح وآخرين.

ً
ّ
يتجزأ مــن املناسبات السعيدة .وع ــادة ما
الزينة جــزء ال ّ
يجنح ال ـنــاس بــاتـجــاه أف ـكــار جــديــدة بـعـيــدة عــن الـســائــد.
أثناء وجودها في لندن قبل سنواتّ ،
تعرفت جوليانا خوري إلى
«ترند» قائم على استخدام األسالك املصنوعة من املعدن وغيره من
الحلوى.
املــواد من أجــل تزيني املساحات الداخلية ،وحتى قوالب
ّ
إع ـجــاب ه ــذه ال ـسـ ّـيــدة بـمــا وق ـعــت عينها عـلـيــه قــادهــا نـحــو تعلم
كيفية صناعتها وإطالق حسابات  Mrs. Wireعلى مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث تعرض القطع املتوافرة دائمًا وتلك التي تنجزها
ً
حسب الطلب .بواسطة األس ــاك ،تصنع جوليانا أشـكــاال لتزيني
ً
الجدران أو شجرة امليالد مثال ،وتصلح لتكون هدايا الفتة وخارجة
عن املألوف( .لالستعالم 70/950329 :أو )juliana@mrswire.com

Better from Scratch
ال أفراح وال احتفاالت من دون حلوى .هذه قاعدة ذهبية
عنها .لهذا السبب ،وإيمانًا منها
من الصعب االستغناء ّ
ّ
املضرة بالصحة والتغريد
بضرورة االبتعاد عن املواد املصنعة
خارج السرب ،افتتحت نهالن سعادة متجر Better from Scratch
ف ــي ب ـي ــروت .وم ــن خ ــال ــه ،ت ـ ّ
ـؤم ــن لـلــزبــائــن أص ـنــافــا م ــن الصعب
العثور عليها في األسواق تضمن االستمتاع بمذاقه وبفكرتها.
ّ
ول ـعــل أشـهــر مـنـتـجــات ه ــذا املـتـجــر الـصـغـيــر هــي قــوالــب الكاتو
بمجرد ّ
ّ
قصها.
التي تغدق علينا سكاكر لذيذة أو قطع شوكوال
وبــإم ـكــان الــراغ ـبــن أي ـضــا وض ــع هــديــة الـعـيــد فــي داخ ــل الـقــالــب
لضرب عصفورين بحجر واحــد ،أو تزيني شجرة امليالد بكرات
مليئة باألطايب والحلويات الصغيرة! (لالستعالم)78/965285 :

القاهرة
في قلب بيروت
في منطقة الحازمية (قضاء بعبدا) ،يقع متجر يحتوي
األكسسوارات املصنوعة يدويًا
ّ على تشكيلة كبيرة من
ّ
من الفضة .ما ّ
يميز محتويات هذا املكان أنها مستقدمة مباشرة
ّ
ـرة ،حيث الـخـيــارات الـتــي ال تـعــد وال تحصى من
مــن قلب الـقــاهـ ّ
التصميمات األخاذة التي تعكس ثقافة املنطقة العربية ككل .في
ً
( A Little Piece of Cairoقطعة من القاهرة) ،قد نرى مثال خاتمًا
ُ
كتبت عليه عبارة «إنــت عمري» املستوحاة من رائعة أم كلثوم
ّ
الصادرة في عام  ،1964أو أقراط مزينة بعبارة «على هذه األرض
ما يستحق الحياة» (قصيدة محمود درويــش) بالخط العربي،
ً
َ
وحــكـ ْـم جــال الدين
أو سلساال مستوحى مــن رقصة الــدراويــش ِ
الرومي...

Potion Kitchen
ف ــي وق ــت ي ـص ــارع ف ـيــه ال ـع ــال ــم لـلـتـخـفـيــف م ــن الـنـتــائــج
ّ
للتغير املناخي وتبعاته السلبية على صحة
الكارثية
ّ
اإلنسانُ ،ولدت  .Potion Kitchenهذه املاركة اللبنانية تعد مالذًا
للكيميائيني الــذيــن يـصـنـعــون مـسـتـحـضــرات تـجـمـيــل لـلــرجــال
والنساء باستخدام الـ ( super foodsاألطعمة الغنية بالفيتامينات
ّ
واملكونات النباتية .إلى جانب قناعة القائمني
واملعادن املفيدة)
على هــذه املــاركــة بقوة عناصر الطبيعة ،استلهموا منها فكرة
إنشاء خط جمال صديق للبيئة يهدف إلى التوفيق بني الجمال
والصحة .وهم ملتزمون كذلك بالبساطة واالنفتاح ،مما يدفعهم
إل ــى الـصـنــاعــة الـيــدويــة ملنتجات خــالـيــة مــن امل ــواد الكيميائية.
(لالستعالم)81/744981 :

