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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
الديار التي...

صورة
وخبر

عثـرت الشـرطة اإليطاليـة علـى عمـل أنجـزه فنـان الشـارع البريطانـي بانكسـي فـي 2015
كان قـد ُسـرق مـن خـارج مسـرح «باتـاكالن» فـي باريـس العـام الماضـي .جـاء هـذا الرسـم
فـي إطـار تكريـم ضحايـا هجمـات تشـرين الثانـي (نوفمبـر) التـي وقعـت فـي العاصمـة
ضباط
الفرنسـية وأودت بحيـاة  90شـخصًا .فـي تصريـح إلى وكالـة «فرانس برس» ،قـال أحد ّ
البـاب ّالمسـروق وعليـه عمل بانكسـي الـذي يمثل
اسـترجعنا ُ
الشـرطة فـي تيرامـو« :لقـد ّ
فتـاة صغيـرة حزينـة» ،مؤكـدًا أن العمليـة نفـذت بطلـب مـن الشـرطة الفرنسـية وبحضـور
شـرطيين فرنسـيين .المدعـي العـام في أكويالّ ،
قـدم تفاصيل إضافية عـن العملية في

مؤتمـر صحافـي عقـده صبـاح أمـس الخميـس( .فيليبـو مونتيفورتـي ـــ أ ف ب)

ُ
َ
شديد األهمية.
أعرفه ليس كثيرًا ،وال
ما
َ َ ّ َ
ٌ
َ
ُ
ّ
بالوقوع فيها.
أعرف أن الحياة عزيزة على من تورط
ِ
ُ
َ
ُ
َ
الناس
والشقاء ُ«يشقي» ،وأحزان
«يؤلم»
أعرف ّأن األلم
ِ
ُتضني َ
قلوب الناس.
ُ ََ
َ
ّ
والحب
الجمال
اإلنسان إلى
أعرف وأتف ّـه ُم توق
ِ
ِ
ُ
وأنني املوسيقى (ليس ألنها تداوي جراحًا ،بل ألنها
َ َ ُِ
تنكأها).
َ
َ َْ َ ُ
َ
ُ
ّ
أعرف ّأن التعاسة ،والخوف ،والفاقة ،وفقد من نحب..
ْ
ٌ
عار وجريمة.
َ
ُ
َ
واملغلوب ِل ْن
يكون بريئًا،
البريء ِل ْن
أعرف حاجة
ِ
ِ
ُ ْ َ
ُ
ُ
َ
ألن ُيقال
واملشتاق إلى َمن خذلوه
ت َص َّـدق دمعته،
ِ
َ
الجب ْ
يك و ّلب ْ
ُله«َ :ل ّب َ
يك!» ،والواقع في ِّ
ألن يصرخ:
ِ
ْ َ ّ َ
توسل
هجير الصحارى ألن ي
«أغيثوني!» ،والتائ ِه في
ِ
ّ ُ
َ
ُ
سماوات أحالم ِه:
غيم تعبر في
صاصة
ق
إلى كل
ِ
ِ
َ ٍ
َ«ت َـح َّـنني َّ
مطري في أحشائي!».
علي ،وأ ِ
ُ
ّ
أعرف ،بدون ْأن ألتجئ إلى ُروا ِة األناجيلّ ،أن الحق
ً
ً
َ
والعدالة َت ُ
ٌ
هيم يتيمة ومخذولة في الشوارع.
مغلوب،
ُ
ّ
األهمية.
أعرفه ليس كثيرًا وال با ِلغ
أبدًا! ما
كثير وهامّ:
ما هو ٌ
ّ
ُ
لعله حياؤنا) ِمن أن ُن َّـت َ
بالعقوق واملغاال ِة
هم
خوفنا (أو
َ ِ
ُ
ُ
الضائقات ونعوي:
في اليأس حني تضيق بنا
ْ
ُ
سقطت أرواحنا فيها ليست ديارنا.
الديار التي
هذه
ُ
ُ
ُ
الديار العليلة ،املقفلة على ظالمها وكوابيسها...
هذه
َ
ليست أكثر من مقبرة.
 :هذه التي ...أحببناها.

موسوعة المخيمات الفلسطينية :توثيق الماضي والحاضر

رامي كوسا
ضيف زاهي وهبي

أفالم «مرفأ»
بين الواقع والخيال

إثر نجاح مسلسله «أوالد
آدم» (إخراج الليث حجو،
إنتاج «إيغل فيلمز») الذي
ُعرض في رمضان املاضي،
ّ
يحل الكاتب والشاعر السوري
رامي كوسا ،غدًا السبت ،ضيفًا
على برنامج «بيت القصيد»
ّ
الذي ّ
ويقدمه الشاعر
يعده
واإلعالمي اللبناني زاهي
وهبي على قناة «امليادين».
في هذا اللقاء ،يجيب كوسا
ّ
عن أسئلة ّ
ويتحدث عن
منوعة،
الكتابة للسينما والتلفزيون،
وعن قصائده املغناة ،ونظرته
إلى راهن الدراما التلفزيونية
السورية والعربية .كما يكشف
عن عدم رغبته في كتابة جزء
ثان من «أوالد آدم» ،مبديًا رأيه
ٍ
في عدد من املمثلني الذين
ّ
جسدوا شخصياته.

بعد إرجاء مواعيدها بسبب
كورونا ،أطلقت «غاليري مرفأ»
في بيروت برنامجًا افتراضيًا،
ّ
ضم فيديوات لفنانني لبنانيني.
ّ
في املجموعة املنشورة مجانًا،
ً
اختارت الغاليري أعماال لرانيا
اسطفان وأحمد غصني ومليا
جريج .أما اآلن ،وعلى مدى
ثالثة أسابيع ،فتتيح «مرفأ»
فيلمني جديدين للمشاهدة
عبر  .Vimeoضمن مشروع
«أشغال داخلية» لـ«أشكال
ألوان» في عام  ،2015أنجز رائد
(الصورة) «كاريوكي»
ياسني ّ
( 22د) ووقع فارتان أفاكيان
«قصة الفيديو» ( 17د) .بحسب
البيان الرسمي للغاليري،
َ
يختلط في الشريط ْي
َ
القصير ْين «الحدث الواقعي
بالكذب ،لتدخل السيرة الذاتية
ّ
وتتحول الصورة
إلى الخيال...
من وسيط ينقل الواقع لتخلق
واقعها الخاص».
(لالستعالم)01/571636 :

*رامي كوسا ضيف «بيت
القصيد» :غدًا السبت ـ الساعة
ً
مساء على «امليادين»
التاسعة

أبصرت «موسوعة املخيمات
الفلسطينية» النور ،لتصبح املرجع
ّ
األول بالنسبة إلى كثير من الباحثني
ّ
واملهتمني بمخيمات الشتات
الفلسطيني في العالم العربي (األردن،
سوريا ،لبنان ،الضفة الغربية وغزة).
وجد القائمون على املوسوعة حاجة
ّ
ملحة إلطالقها في إطار توثيقي لواقع
وماضي املخيم الفلسطيني ،والتعريف
اقتصادية،
بهما للمهتمني في ميادين ّ
اجتماعية وبيئية مختلفة .توفر
املوسوعة معلومات تعريفية وتوثيقية
عن املخيمات ،وتتضمن إحصائيات
وأرقامًا عن تاريخ كل مخيم ،فيما
تهدف إلى تقديم مواد للباحثني إلنجاز
مشاريعهم حول املخيمات ومعرفة
استخدام املفردات والتفاصيل املتشعبة،

إلى جانب تسليط الضوء على واقع
املخيم بكل جوانبه (صحة ،تعليم،
بيئة ،الواقع اإلغاثي .)...كذلك ،ترمي
املوسوعة إلى تخليد أسماء املناضلني
واألسرى والشهداء ،والتذكير بأهم
األحداث في تاريخ املخيم ،والتعريف
بأسماء شيوخه وأبرز وجهائه وباملدن
والقرى التي وفدوا منها .املوقع
اإللكتروني للموسوعة يحتوي أيضًا
مساحة تعريفية بالحركة الشبابية
وأنشطتها في املخيم ،خصوصًا
ً
فضال عن أبواب ّ
عدة ،من
الرياضية،
ضمنها «املخيمات الفلسطينية»،
و«املكتبة الرقمية» ،و«قضايا وتقارير»
و«وميديا» ،مع اإلضاءة على نقاط
ّ
والتميز التي ّ
يتصف بها أهل
اإلبداع
املخيم (الرابط متوافر على موقعنا)

يضم الموقع عدة أبواب تتشعب فيها موضوعات المخيمات الفلسطينية

تلفزيون لبنان
ّ
بث رقمي أم صناعة برامج؟
يقول اختصاصيون في وزارة
ّ
اإلعالم إن الوزيرة ًمنال عبد
الصمد ترتكب خطأ ،عن غير
قصد ّ
ربما ،بتركيزها في كل
أحاديثها عن «تلفزيون لبنان»
على ضرورة وجود خبراء في
ّ
البث الرقمي ،معتبرة أن هذا هو
ّ
التطور الذي
املقياس ملستوى
ستحققه الشاشة الرسمية .في
املقابل ،فأبناء صناعة التلفزيوني
املحيطون بالوزيرة أو الذين
تستمزج آراءهم ،يوافقون
ّ
على ّ أنه رغم أهمية التقنيات،
إال أنها ال بد من أن تأتي بعد
األفكار وطريقة اإلعداد والتقديم
ّ
ويتعي على مجلس
واإلخراج.
ّ
إدارة «تلفزيون لبنان» أن يتضمن
خبراء في وضع خطط إنتاجية:
خبراء إعداد ،تقديم ،إخراج
ودورات تلبي مزاج الجمهور
اللبناني على ّ
تنوعه من حيث
ً
التجديد والعصرنة ،شكال
ومضمونًا ،قبل شهادات التقنيات
املحسومة.

