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مغلٌق ذاك الأمل، حما�ضٌر ب�ضوء العتمة التي 
ازددت  تخّطيه  حاولت  كّلما  الظّل،  يف  حتيا 
وعيا بعجز اأناملي عن اخرتاق اللون، اأم�ضك 
وتعربين  فاأك�ضره  عليه  اأ�ضّد  اأن  اأخ�ضى  حلماً 
ت�ضبهني  �ضنبلة  عن  فكرة  األف  اللحظة  يف 
قد  كاأّنا  مزّيف  بعطاء  ملقّحة  لها  اأر�ض  ل 

حتّر�ض بها �ضمري.
هذا  خارج  ول�ضت  اأنا،  الداخل  يف  ل  واأحتار.. 
كاأّنا  الوقت  عليها  ميّر  ل  نافذتي  الإطار. 
اآخر  خلفها  و�ضعُت  عندما  الزمن  ن�ضيها  قد 
حلم واأغلقتها خوفا عليه، فاإذ بي اأبقى داخل 
الذي �ضنعته وعبدته  بالوهم  اأت�ضظى  احللم 

ومّت ليحيا.
ال�ضيب  ي�ضتاأذنني  اأن  دون  العمر  ميّر  والآن 
ويلطخني البيا�ض، من قال اأن الأبي�ض لون 

ال�ضالم؟ هو لون الهزمية، لون اخلتام..
وحيدة �ضاأعي�ض يف �ضبه اإغماءة كي اأبقى بعيدة 

عن احلقيقة فال �ضيء يخد�ضني �ضواها.
بحاجة  اأعد  فلم  عينّي،  مع  احتد  �ضوتي 
�ضجرة  جذع  من  خلقت  تتاأّوه..  حنجرة  اإىل 
و�ضّردتني  اأو�ضالها  فقطعت  الريح  ا�ضتهوتها 
حتى �ضرت جمرد خ�ضبة ن�ضفها عار ون�ضفها 
يتطّوع  مل  التي  املفا�ضل  وجع  ياأكله  الآخر 

جّنار ليبرتها.
وميّر مبحاذاتي عا�ضقان تعاهدا على املوت يف 

�ضبيل احلّب، فمات احلب كي يعي�ضا.
هو »يبكي وي�ضحك ل حزنا ول فرحا« وهي 

تكرب كالعري�ضة يف ظّل حائط هرم.

الفاعلة  امل�ضاركة  اىل  طرابل�ض  �ضباب  عاد 
فبعد  اجلديدة.  "الثورية"  احلركة  نتاج  يف 
تدعو  جادة  "فاي�ضبوكية"  حملة  اطلقت  ان 
يف  تعالت  الطائفي"،  النظام  "ا�ضقاط  اىل 
"�ضرخة" ال�ضباب الذين وجدوا يف  طرابل�ض 
وبريوت  اخرى  لبنانية  مناطق  �ضباب  حراك 
املركزية �ضدى هواج�ضهم جتاه نظام " نفعي" 
ويقتل طموحهم يف م�ضتقبل وطن جامع بال 
متييز او تفرقة، يعتمد معايري "ح�ضارية" ل 
ت�ضييق لها يف ظل قوانني عرفية ترتكز على 

الطائفية وت�ضبع منها. 
قوى  دعت  العربي  ال�ضحن  اجواء  ظل  ففي 
والنماذج  الطوائف  خمتلف  من  �ضبابية 
النرتنت  نداءات  وعرب  اللبنانية،  والتيارات 
للتظاهر �ضد النظام الطائفي وكل ما يتلوه 
بدولة  مطالبة  متييز،  و  وجوع  ف�ضاد  من 
قانون  ذات  و  �ضيا�ضتها،  يف  علمانية  مدنية 
انتخابي  قانون  و  مدين،  اي�ضا  �ضخ�ضي 
واعتماد  واحدة،  انتخابية  دائرة  ا�ضا�ض  على 
خف�ض  من  يت�ضمنه  ما  و  الن�ضبية  قاعدة 
ل�ضن القرتاع والرت�ضح ل يعتمد على انتماء 

طائفي او مذهبي.
لبنان  به  يتمتع  ما  كل  الرغم من  على   هذا 
العربية  النظمة  ا�ضد  من  يعترب  نظام  من 
قوة نظرا مل�ضاحة احلريات املتوافرة فيه، و ما 
اعطاه الد�ضتور اللبناين من حقوق و حريات 
و ف�ضل بني ال�ضلطات، فيبدو ان "قهر" هذا 

النظام بات قا�ضيا ول يحتمل.
 و اجلدير بالذكر ان توزيع ال�ضلطة يف لبنان 

على  ن�ض  الذي  الطائف،  اتفاق  اثر  جاء 
الطوائف  ح�ضب  الرئا�ضية  املقاعد  توزيع 
واملذاهب، واذا نظرنا نظرة خاطفة لن�ضو�ض 
ان ل قانون مدون يعرتف  الد�ضتور لوجدنا 
�ضكال ً  اخذ  التوزيع فهو عرف متداول  بهذا 
احلياة  من  يتجزا  ل  جزءاً  ا�ضبح  و  د�ضتورياً 

القانونية.
اما ال�ضوؤال الذي ل يزال يطرح نف�ضه كمف�ضل 

ا�ضا�ضي يف م�ضري املنطقة: 
النظمة  وا�ضقاط  الثورات  بعد  ماذا 
ال�ضمولية؟ هل �ضتخ�ضع هذه الدول اىل حكم 
دميقراطي؟ ام �ضتعتلي اجلماعات ال�ضالمية 
نظام  يف  م�ضاركتها  لتعيد  الرئا�ضة  �ضدد 
حتت  والعلمانيون  ال�ضالميون  فيه  ي�ضرتك 

لواء الوطن والد�ضتور الواحد؟
احدث  قد  جذري  تغيري  ان  املوؤكد  من    
غرّي  و  العرب  �ضماء  يف  حريات"  "انتفا�ضة 
جديدة  �ضطور  بخط  اخذ  و  املنطقة  �ضيا�ضة 
لروؤيا خمتلفة بداأ الغرب على ا�ضا�ضها باإعادة 
ح�ضاباته ور�ضم خطط خمتلفة على ا�ضا�ضها.

و�ضاحات  منتف�ضة،  �ضعارات  وقع  فعلى 
مو�ضيقى  احت�ضنت  اللحن،  موحدة  خمتلفة 
ثورية ذات نط واحد و نب�ض مرتفع قرعت 
حتت  من  عقود  بعد  النذار  اجرا�ض  فيها 
ديكتاتورية  و  ال�ضتبدادي  احلكم  طائلة 

الهيمنة. 
غ�ضب �ضعبي كرت م�ضبحته بالتتايل، فعربت 
اول  تون�ض  من  وا�ضقطت  العربي  املغرب  من 
حبة تبعتها م�ضر فتلحلح احلبل و تخلخلت 

و  واليمن  فالبحرين  ليبيا  اىل  ال�ضل�ضلة 
ال�ضوري  للنظام  تهديدات  و  عمان   �ضلطنة 
و احتجاجات يف الكويت و موريتانيا و وعود 
قبيل  امرها  تتدارك  ملوك  من  با�ضالحات 
املجاورة،  الزلزل  عقب  مرتدة  هزات  حدوث 
طالتها  �ضالبة  العربية  النظمة  اكرث  حتى 

نغمة الغ�ضب .
او  ال�ضاحات  العربية  التظاهرات  توفر  مل 
ن�ضرات  حولت  و  املنابر  فاعتلت  امليادين، 
ا�ضتقطب  واحد  مو�ضوع  حول  الخبار 
�ضفحته  ال�ضحف  يف  حجز  و  ن�ضو�ضها 
الوىل اىل املحرك ال�ضا�ضي و جامع ال�ضعوب 
"الفي�ضبوك " الثائر، الذي �ضحن فكر المة 
�ضغف  النفو�ض  يف  وار�ضى  النتفا�ضة،  بروح 

التحرر و الطاحة بروؤو�ض الطغاة.
انها  ال  الهداف،  يف  تتقاطع  كانت  الدوافع 
�ضعف  نقطة  من  تنطلق  مرة  كل  يف  كانت 
�ضحية  حّركتها  اليا�ضمني  فثورة  النظام. 
نوذجية للبطالة و القهر و الحباط الناجت 
عن م�ضتقبل مل تكن خطوطه مرئية يف ظل 
دون  فر  و  ال�ضعب  اموال  �ضرق  انتهازي  حكم 
ادى  ما  هذا  تنحي.  او  ا�ضتقالة  اعالن  حتى 
اىل غ�ضب م�ضري جتاه حاكم التحم ل�ضنني 
"القذايف"  الع�ضر  طاغية  اما  كر�ضيه.  على 
م�ضحكة  كاريكاتورية  ل�ضخ�ضية  فذ  فنموذج 
مبكية ل تزال ت�ضتبد وتقتل و ت�ضرد وت�ضرق 
�ضعبا عا�ض �ضنني من تقدمي الولء والطاعة 

و كتم حريات ُوهبت له بالفطرة.  
                                                        » الوفاق «

أخبار ونشاطات
 الرئيس ميقاتي
 والوزير الصفدي
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اأحمد  ال�ضيد  �ضري  بلدية  رئي�ض  ا�ضتقبل 
ال�ضنية،  بلديات  روؤ�ضاء  جميع  دارته  يف  علم 
عن  وممثلني  البلدة  بفعاليات  جمعهم  حيث 
خاللها  األقى  الغداء،  ماأدبة  على  عائالتها 
حممد  ال�ضيد  ال�ضنية  بلديات  احتاد  رئي�ض 
القلب موجهة لأهايل  �ضعدية كلمة حاة من 
بلدة �ضري يهنئهم مبجل�ض البلدي ويهنئ هذا 
الأخري برئي�ضه، كما عرب عن اإعجابه ال�ضديد 
اأجنزت  التي  والأعمال  البارز  بالن�ضاط 
والعناية  والهتمام  تاريخه  حتى  �ضري  يف 
امللحوظة باملواطن والتي ترجمت على اأر�ض 
ال�ضيا�ضية  لالأحداث  بالن�ضبة  اأما  الواقع، 
طالًبا  ميقاتي  للرئي�ض  بارك  فقد  الأخرية 
منه الهتمام ب�ضّنة لبنان حيث ت�ضكل ال�ضنية 
اأكرب معقل لهذه الطائفة وذلك بعيًدا عن اأي 
جتاذبات �ضيا�ضية وختم بكلمة �ضكر ل�ضديقه 
رئي�ض بلدية �ضري لتكراره لهذه اجلمعة بني 

احلني والآخر.
وعر�ض  وا�ضت�ضارتهم  الأهايل  مناق�ضة  وقبل 
امل�ضاريع التي تود البلدية اإجنازها والدرا�ضات 
التي قد تتحول اإىل م�ضاريع قام رئي�ض بلدية 
عمله  اأن  موؤكًدا  باجلميع  بالرتحيب  �ضري 
الإنائي وفقط الإنائي بعيًدا عن ال�ضيا�ضة 
عليه  كان  مما  اأكرب  وعزم  وبزخم  �ضيدوم 
و�ضوًل اإىل جميع الأحياء واحلواري ال�ضيقة 

�ضاعًيا لتحقيق اآمال اجلميع.
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�ض  هنئ  كما 
متنمًيا له دوام ال�ضحة والعطاء الذي اعتدنا 
عليه مقدًرا له تبنيه اإن�ضاء جممع دار الأيتام 
دولر  ماليني  اخلم�ضة  كلفته  تتجاوز  والتي 
الرئي�ض  دولة  قيام  على  اجلميع  اأطلع  كما 
اإعماره  عرب  �ضري  لبلدية  م�ضاعدة  بتقدمي 

لدار البلدية. 
نور خ�ضر اآغا

الغزال  نار  د  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض  ا�ضتهل 
اأهمية  على  بالتاأكيد  ال�ضحايف  موؤمتره 
البلدي  العمل  جانب  اىل  العالم  وقوف 
واأ�ضار اىل ثالثة موا�ضيع �ضيتناولها املوؤمتر 
والتي  الطفائية  مباراة  نتائج  اعالن  الأول 
لل�ضغور  نظراً  فرتة  منذ  عنها  العالن  مت 
مبلء  بداأنا  حيث  املالك  هذا  يف  احلا�ضل 
املالك ب�ضكل مت�ضل�ضل وفق العتمادات املقدرة 
لنا والتي ميكننا الت�ضرف على اأ�ضا�ضها . ومن 
بهدف  مباريات  لجراء  الدعوة  كانت  ثم 
توظيف ثالثني اطفائياً يف مقر احتاد بلديات 
مت  الرت�ضيح  طلبات  تقدمي  وبعد   ، الفيحاء 
ا�ضتوفوا  الطبي  للفح�ض  طلباً   127 قبول 
ال�ضروط املطلوبة . ثم كانت مرحلة اخل�ضوع 
للمباراة والتي فاز فيها يف املرحلة الأوىل 99 
متبارياً ويف املرحلة الثانية 96 متبارياً ، ومن 
ا�ضافة اىل 30 ر�ضبوا  بينهم هناك 66 ناجحاً 
الغزال  الدكتور  وعر�ض    . لغية  بعالمات 
يف  الفائزين  الثالثني  املر�ضحني  لأ�ضماء 
املرحلة الأوىل على اأن تتبعها املرحلة الثانية 
تفهمهم  لل�ضيا�ضيني  �ضاكراً   ، لحق  وقت  يف 
املباراة  اأتت  بحيث  ال�ضغوط  ممار�ضة  لعدم 
املطلوبة  واملوا�ضفات  الكفاءة  اأ�ضا�ض  على 
واملح�ضوبيات  الوا�ضطات  اأ�ضا�ض  على  ولي�ض 
الثاين  املو�ضوع  خ�ض  فيما  اأما    . ال�ضيا�ضية 
فقال  بلدي  �ضرطي   100 بتعيني  املتعلق 
الطفائية كذلك  الغزال كما مالك  الرئي�ض 
حيث  البلدية  �ضرطة  يف  فا�ضح  �ضغور  هناك 
ان هناك 85 �ضرطياً منهم 43 فقط يف مالك 
كانت  هنا  من  منتدبني  والباقني  ال�ضرطة 
بداأنا  بحيث  مباراة  لجراء  ملحة  ال�ضرورة 

مبرحلة توظيف مئة �ضرطي �ضمن ال�ضروط 
�ضنة   30 املتقدم  عمر  يتجاوز  ل  اأن   : التالية 
للع�ضكريني  ال   ، �ضنة   18 حتت  يكون  ل  واأن 
�ضنة   45 عمر  لغاية  التقدم  لهم  يحق  فانه 
يعادلها  وما  بريفيه   " املطلوبة  ال�ضهادة   .
وريا�ضية  خطية  مبارات  هناك  و�ضيكون   "
من  للع�ضكريني  الأف�ضلية  تكون  اأن  على 
العام  والأمن  الداخلي  الأمن  وقوى  اجلي�ض 
�ضحية  اأو  تاأديبية  لأ�ضباب  امل�ضرحني  غري 
منذ  طرابل�ض  نفو�ض  �ضجالت  يف  واملقيدين 
ال�ضرطة  رجال  اأبناء  من   . الأقل  على  �ضنة 
اأو  اخلدمة  �ضبيل  يف  ق�ضوا  الذين  البلدية 
مو�ضوع  وحول    . دائمة  ا�ضابات  اأ�ضيبوا 
ل�ضك  مما   : الغزال  الدكتور  قال  احلفريات 
احلفاظ  البلدية  واجبات  اأوىل  من  باأن  فيه 
على �ضحة ونظافة املواطن و�ضالمة �ضوارعه 

، وهنا ل بد من التو�ضيح ان بلدية طرابل�ض 
تتحمل ما هو فوق طاقتها ، ولالأمانة نقول 
باأننا توجهنا لوزارة الأ�ضغال بطلب احل�ضول 
احلاجات  �ضد  بغية  الزفت  من  كميات  على 
املخيمة  ال�ضيا�ضية  الأو�ضاع  اأن  املطلوبة غري 
على البلد حالت دون ح�ضولنا عليها ، جلاأنا 
املتعهدة  لل�ضركات  النذارات  توجيه  اىل 
ذلك  من  واأكرث  احلفريات  باأعمال  املوجلة 
اآلياتها ومعداتها ولكن ما الذي  قمنا بحجز 
وبعد  قائمة  بقيت  احلفريات  ؟؟؟  ح�ضل 
ال  الزفت  من  كميات  على  ح�ضلنا  متابعة 
والذي  املاطر  الطق�ض  بعامل  ا�ضطدمنا  اننا 
التزفيت  عمليات  اىل  �ضنلجاأ  حت�ضنه  مبجرد 
�ضارعاً   14 من  اأكرث  يف  املنت�ضرة  احلفر  وردم 
يف مدينة طرابل�ض وهنا نحن نطالب اجلهات 

املعنية القيام بواجباتها يف هذا املجال .  

حكومة  يف  والتجارة  الإقت�ضاد  وزير  ا�ضتقبل 
مكتبه  ال�ضفدي يف  الأعمال حممد  ت�ضريف 
الدكتور  الإيراين  التجارة  وزير  الوزارة  يف 
يف  اإيران  �ضفري  ُيرافقه  غ�ضنفري  مهدي 
ر�ضمي  ووفد  اأبادي  ركن  غ�ضنفر  لبنان 
اإيراين.  جرى يف الإجتماع البحث يف كيفية 
التبادل  وزيادة  التجارية  العالقات  تفعيل 
التاأكيد  خالل  من  البلدين  بني  التجاري 
غرف  بني  م�ضتمّرة  لقاءات  عقد  اأهمية  على 
الأعمال  رجال  وزيارة  وال�ضناعة  التجارة 

وتبادل الوفود التجارية بني اإيران ولبنان. 
تنفيذ  ايران  ا�ضتعداد  على  غ�ضنفري  واأكّد 
والتي  التجارة  جمال  يف  الثنائية  الإتفاقيات 
الرئي�ض  التوقيع عليها على عهد حكومة  مّت 
الرتانزيت  وثيقة  واأبرزها  احلريري  �ضعد 
على  ال�ضفدي  �ضّدد  بدوره  الكهرباء.  ونقل 
للجمهورية  مُيكن  الذي  الكبري  الدور 
الإيرانية اأن تلعبه على �ضعيد تطوير قطاعي 

الوقت  يف  ُم�ضدداً  لبنان  يف  واملياه  الطاقة 
يف  اخلا�ّض  القطاع  اإ�ضراك  اأهمية  على  عينه 
عملية التبادل التجاري. كما عر�ض الطرفان 

ايران  اإىل  اللبناين  التفاح  ت�ضدير  اإمكانية 
وا�ضترياد القمح منها.

كاظم  النائب  امل�ضتقبل  تيار  كتلة  ع�ضو  زار 
يف  ا�ضتقباله  يف  وكان  �ضدين  مدينة  اخلري 
قن�ضل  �ضعادة  املطار  يف  ال�ضرف  �ضالون 
و�ضعادة  نعوم  روبري  �ضدين  يف  العام  لبنان 
ال�ضيخ  اخلري،  ماهر  كانربا  يف  لبنان  قن�ضل 
ا�ضرتاليا  تيارامل�ضتقبل يف  م�ضعب لبا،من�ضق 
واع�ضاء  املناطق  من�ضقني  املريمع  عبداهلل 
اذار،  من  ع�ضر  الرابع  قوى  التيار،ممثلو 
رئي�ض جمل�ض اجلالية حممود اخلري،رئي�ض 
�ضمري  اخلريية  و�ضواحيها  املنية  جمعية 
والزمالء  لبنانية  جمعيات  وروؤ�ضاء  ال�ضاج 
عن  دهيبي  ورفيق  خمايل  �ضايد  جوزيف 

العالم العربي اعالم.
جمعية  مركز  اىل  النائب  انتقل  املطار  ومن 

ا�ضتقبله ك�ضاف  بان�ضبول حيث  املنية يف  ابناء 
اجلالية.  ابناء  من  غفرية  وجموع  اجلمعية 
وقد اقيم للمنا�ضبة حفل ا�ضتقبال �ضارك عدد 
اليهم  ان�ضم  ،وقد  اجلالية  ابناء  من  كبري 
ممثل دارالفتاء يف �ضدين ال�ضيخ مالك زيدان 
ورئي�ض جمعية ابناء �ضري ال�ضنية و�ضكرتريها 

احلاج وجيه هو�ضر واحلاج عمر يا�ضني.
حمفو�ض  م�ضطفى  ال�ضيد  باحل�ضور  رحب 
بكلمة عرف فيها بال�ضيف الكرمي وبن�ضاطاته 
اجلمعية  رئي�ض  والقى  الق�ضاء.  �ضعيد  على 
بنائب  ترحيبية  كلمة  دندن  �ضمري  ال�ضيد 
املنية وال�ضنية وتكلم عن التوا�ضل بني لبنان 
وا�ضرتاليا ودور اجلمعية الريادي على �ضعيد 

اجلالية.  

الفتوى  دار  ميقاتي    جنيب  الرئي�ض  زار 
مفتي  اإ�ضتقباله  يف  كان  حيث  طرابل�ض  يف 
ال�ضعار،  مالك  ال�ضيخ  وال�ضمال  طرابل�ض 
ال�ضرعي  ال�ضالمي  املجل�ض  رئي�ض  نائب 
الأعلى الوزير ال�ضابق عمر م�ضقاوي، اأع�ضاء 
املجل�ضني ال�ضرعي والداري، وعدد كبري من 

العلماء الذين ميثلون املجل�ض ال�ضت�ضاري.  
�ضل�ضلة  ميقاتي  جنيب  الرئي�ض  عقد  كما 
ال�ضعبية يف طرابل�ض قبل ظهر  اللقاءات  من 
يف  الراهنة  الأو�ضاع  خاللها  يف  �ضرح  اليوم 
لرئا�ضة  تر�ضيحه  وظروف  واملنطقة  لبنان 
لتاليف  يجريها  التي  والت�ضالت  احلكومة 
احلكومة العتيدة. وكان للرئي�ض ميقاتي لقاء 
البلديات واأع�ضاء املجال�ض  مو�ضع مع روؤ�ضاء 
امليناء،  القلمون،  طرابل�ض،  يف  البلدية 
عقد  كما  والكورة.  ال�ضنية  املنية،  البداوي، 
ال�ضنية،  املنية،  طرابل�ض،  خماتري  مع  لقاء 
"�ضباب  اإ�ضافة اىل لقائني مع  عكار والكورة، 
وال�ضعادة  العزم  جمعية  و"موظفي  العزم" 
الجتماعية". واجتمع بعد الظهر مع ممثلي 

الأحزاب يف ال�ضمال.
زيارته  ميقاتي  جنيب  الرئي�ض  اإختتم  وقد 

بلقائني  يومني  اإ�ضتمرت  التي  طرابل�ض  اىل 
مع  اإن"  كواليتي  "فندق  يف  حا�ضدين 
املجتمع  هيئات  ومع  الدين  ورجال  امل�ضايخ 
طرابل�ض  يف  والفاعليات  واجلمعيات  املدين 

والقلمون. 
كما ا�ضتقبل الرئي�ض املكلف ت�ضكيل احلكومة 
طرابل�ض  حمكمة  من  وفدا  ميقاتي  جنيب 
املحكمة  رئي�ض  برئا�ضة  ال�ضنية  ال�ضرعية 
القا�ضي �ضمري كمال الدين، ثم وفداً  ال�ضيخ 
"برئا�ضة  ال�ضالمي  التوحيد  "حركة  من 

ال�ضيخ بالل �ضعبان. 
العكاري  ال�ضعبي  التجمع  رئي�ض  واإ�ضتقبل   

النائب ال�ضابق وجيه البعريني 
احلكومة  ت�ضكيل  املكلف  الرئي�ض  تلقى  وقد 
جنيب ميقاتي كتاب تهنئة من الرئي�ض العام 
طنو�ض  الأباتي  املارونية  اللبنانية  للرهبانية 
نعمة جاء فيه: احلمد هلل الذي منه كل عطية 
اآتاكم خلقا  وقد  وكل موهبة ح�ضنة  �ضاحلة، 
بالقيم،  مزينة  واأخالقا  بالن�ضارة،  مر�ضعا 
معرفة  لكم  وي�ّضر  واإدراكا،  مقدرة  وحباكم 
منه قب�ضا، له الكرام على تدبريه فيكم ومن 

خاللكم يف خلقه والعباد.

احمد  امل�ضتقبل  لتيار  العام  الأمني  التقى 
احلريري خالل جولته يف املنية احمد حممود 
ح�ضور   يف  وذلك   ، دارته  يف  اخلري  ها�ضم 
ب�ضام  املنية  يف  امل�ضتقبل  لتيار  العام  املن�ضق 
الرمالوي ورئي�ض جمعية �ضبل ال�ضالم ال�ضيخ 
ر�ضالن مل�ض وروؤ�ضاء جمعيات ونواد واع�ضاء 
واجلوار  املنية  وخماتري  بلدية  جمال�ض 
وفاعليات . حيث ا�ضتقبل احلريري على نرث 
الأرز والزغاريد ، م�ضافحا" احل�ضور فردا" 
"  ، ومن ثم حتدث �ضاحب الدعوة احمد  فردا
عن  معربا"  باحلريري  رحب  الذي  اخلري 
الرئي�ض  نهج  اإىل  بالأنتماء  واإعتزازه  فخره 
الرائدة  وم�ضريته  احلريري  رفيق  ال�ضهيد 
ول�ضداقته  احلريري  �ضعد  الرئي�ض  بقيادة 
امل�ضتقبل  لتيار  العام  الأمني  مع  الأخوية 
ال�ضيخ اأحمد احلريري ، م�ضريا"  اإىل اأهمية 

اللقاء الأخوي ، داعيا" 
ابناء املنية واجلوار اإىل 
مهرجان  يف  امل�ضاركة 
اجل  من   ، اآذار   14
الوفاء  على  التاأكيد 
ال�ضهيد  الرئي�ض  لروح 
رفيق احلريري ولدعم 
�ضعد  الرئي�ض  م�ضرية 
 14 وقوى  احلريري 
ب�ضوت  للنقول   اآذار 
ل   ، للفتنة  ل   : عال 

والرتهيب  لالإرهاب  ،ل  لل�ضالح  ل   ، لل�ضر 
نعم   ، الدولية  للمحكمة  نعم   ، للمزرعة  ،ل 
للحقيقة ، نعم لتحقيق العدالة ، نعم للبنان 
، نعم والف نعم  للرئي�ض  الدولة واملوؤ�ض�ضات 
بكلمة  احلريري  رد  ثم   . احلريري  �ضعد 

خمت�ضرة ، �ضكر فيها اخلري على هذا اللقاء 
رفيق  ال�ضهيد  الرئي�ض  مدينة  املنية   : وقال 
تزل  ومل  كانت  الأوفياء  مدينة  احلريري 
املدينة  ، م�ضددا" على حر�ض هذه  ابية  حرة 
م�ضروع  جانب  اإىل  الوقوف  على  واأبنائها 

الدولة واملوؤ�ض�ضات .

النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس
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الثامن  الكرمي)ال�ضف  عبد  جنى  تعود 
درا�ضّي  يوم  بعد  املنزل  اإىل  مرهقة  اأ�ضا�ضي( 
طويل، ت�ضع حقيبتها جانباً، تتناول طعامها 
اأي تاأخري م�ضاهدة  م�ضرعة لتبداأ و من دون 

الرتكية" "م�ضل�ضالتها 
فمرمية  "وهمومها"  املدر�ضية  احلقيبة  اأما 
واملعلمة  اجلارة  جناح  املعلمة  ت�ضل  حتى 
و�ضاطرة  "اآدمية  بنت  وهي  اخل�ضو�ضية 
م�ضتلمة الولد" كما تقول ال�ضيدة ربى والدة 
لأنها  جناح  "تنّفع"  اأن  تف�ضل  التي  جنى، 

"بت�ضتاهل".  "اأوىل" و 
وعي  عدم  التالميذ،  بع�ض  اتكالّية  وبني 
الأهل الكايف وعدم م�ضوؤولية املعلمة يف بع�ض 
و�ضع  ويتاأزم  الطا�ضة"  "بت�ضيع  الأحيان 
فاأكرث  اأكرث  والرتبوي  الدرا�ضي  التلميذ 
هو  املتاأزم  الدرا�ضي  التلميذ  و�ضع  فلي�ض 
للبحث  بالأهل  يدفع  الذي  الوحيد  ال�ضبب 

عن معلمة لالهتمام به. 
فهبة "املدللة" ت�ضاب بالإحراج اأمام زمالئها 
بفرو�ضها  القيام  عن  تخلفها  عند  ال�ضف  يف 
دفع  ما  بتوبيخها،  الناظر  وقيام  املنزلية 
كارينا  عمها  ابنة  من  الطلب  اىل  والدتها 
لقاء  املنزلية  فرو�ضها  حل  يف  م�ضاعدتها 
بعتل هم فرو�ض  "ما  تقول هبة  بدل مادي. 
كارينا  �ضي  منن  بفهم  ما  اللي  الإنكليزي 

بتحلن".
لإح�ضار  �ضارعت  فقد  غنوى  ال�ضيدة  اأما 

 " "ذكية  معلمة 
بعد  �ضارة  لبنتها 
ب�ضكل  ر�ضوبها 
علَها  مفاجئ 
فرتتفع  ت�ضعفها 
من  عالماتها 
وبعد  جديد. 
اأن  مالحظتها 
"�ضاطرة"  املعلمة 
ال�ضيدة  قررت 
ت�ضليمها  غنوى" 
مل  فهي  اأ�ضامة 
على  قادرة  تعد 

العتناء به. 
عالمات"  "بدي 
ت�ضمعها  عبارة 
مرمي  الدوام  على 
اإىل  جلاأت  التي 
ب�ضبب  التعليم 
املادي،  ال�ضيق 

متت  ل  مواد  تعليم  على  جمربة  وباتت 
ب�ضيط،  بها  واإملامها  ب�ضلة  اخت�ضا�ضها  اىل 
وحتى  والكيمياء  والعلوم  كالريا�ضيات 
الأهل  وعي  عدم  لأن  وذلك  الفرن�ضية  اللغة 
اأبناءهم يف  ت�ضاعد  اىل طلب معلمة  يدفعهم 
بعد  ي�ضطرون  فال  الدرا�ضية،  موادهم  كل 
ذلك اىل اإح�ضار معلمة لكل مادة ودفع مبالغ 

ا�ضافية.
الجتماعية  )الخ�ضائية  �ضلق  رول  وت�ضدد 
يتمتع  اأ�ضتاذ  وجود  �ضرورة  على  الرتبوية( 
الذي  التلميذ  ملتابعة  واخت�ضا�ض  بخربة 
فعلى  الأحوال  �ضتى  ويف  �ضعف.  من  يعاين 
فاملعلمة  الكايف،  بالوعي  التمتع  الأهل 
اخل�ضو�ضية لي�ضت ''اأّماً بديلة" و يقف دورها 

على تقدمي الدعم املنا�ضب للتلميذ. 

من  الأخرى  ال�ضفة  على  احلياة  ت�ضعنا 
طرق  مفرتق  عند  اأنف�ضنا  فنجد  الختيار، 
�ضومعته  يف  نتوج�ض  واحد  اجتاه  اإىل  ي�ضري 
يف  ونرمتي  احلرية  غوغاء  من  لنتن�ضل 

اأح�ضان املجهول....
حني  الواقع  منت  على  ن�ضيته  املجهول... 
ابتلعني ف�ضاء احلقيقة املوغل يف ظلمة التيه 
الذي  نوره  عن  ينف�ضل  ظل  وكاأنني  والقلق 
جلد ب�ضاآلته، واأخطاأت يف حقي حني �ضافرت 
اأغلقت  قد  اأنني  معتقدة  الوقت  غيمة  على 

م�ضامي يف وجه باب احلنني اإىل الرتبة.
على  وارمتيت  الأول  يومي  ف�ضالت  رميت 
طرد  يف  اجتهد  من  باإجهاد  جمر  من  فرا�ض 
اأتقياأ  بداأت  حتى  الدمع  حد  يبلغ  اإح�ضا�ض 
خميلتي  يف  غليانها  زاد  ووجوهاً  �ضوراً 
وه�ضمت نعا�ضي عند ارتطامها بحاجز ذاكرتي 
يف  اأغرقتني  اأرق  من  بحرية  يف  فتناثرُت 
مالمح املا�ضي. ا�ضتيقظت راف�ضة ال�ضت�ضالم 
عنوة  األب�ضني  ولكنه  الأ�ضود  الليل  لو�ضاح 
حينها  اأجدهم  مل  اللقاء.  على  احلداد  ثوب 
قد  اأحالمي  باأن  فاأدركت  �ضباتي  يحر�ضون 
بالفراغ  �ضاغرة  وبقيت  الولدة  عقم  اأ�ضابها 
رائحة  و�ضممت  الغيبي،  بح�ضورهم  امل�ضبع 
كوجع  فيه  تنخر  بج�ضدي  ملت�ضقة  غربة 
اأ�ضتح�ضر  واقتالعه.  حتمله  ي�ضعب  مزمن 

نهاري  لت�ضتقبل  اعتدت  كما  فريوز  �ضوت 
كال�ضيل  املا�ضي  علي  فينهال  اإيل،  وتعيدين 
جلد  ليخد�ض  ويخرتقني  ب�ضوره  اجلارف 
الغربة يَف ويرتكني اأنزف حنيناً دامعاً باحثة 
عن تفا�ضيل وقت قد �ضّكل تفا�ضيلي لأحتمي 

من دوي ت�ضاوؤلت �ضاخت اجوبتها. 

والتي  املكان  يف  املنت�ضرة  اأ�ضواتهم  ُبقع  اأطرد 
ترتدد اأ�ضداوؤها يف قلبي؛ األعق اآلمي املكومة 
داخلي واأ�ضع عطراً يرمي بي من علو �ضامخ 
دوامة  يف  تاأ�ضرك  ذاكرة  فللعطر  للذكريات، 

الإح�ضا�ض باملا�ضي والأ�ضخا�ض!
اأهرب اإىل �ضارع يلفظني خارجه حاملة هوية 
النتماء،  مزورة  لهويتي  ا�ضتياقاً  علي  تثقل 
تناديني  بعيدة  فاأجدين يف عيون  اأبحث عني 
اأ�ضمال  فاأجدها  اإليها  اأهرع  وطني،  بنظرات 
حمارة  يف  واأبقى  متبخرة  هواج�ضية  �ضور 
مكان  ول  يل  زمان  ل  الأنا  جمهولة  �ضراب 
اكت�ضاف  لأعيد  الذكريات  �ضفينة  اأنتظر 
�ضوتي واأمتل�ض من �ضوؤال نف�ضي عن نف�ضي!

اإنها غربة تقتلنا بفاأ�ض ال�ضوق، �ضوق لرائحة 
لأهل  �ضوق  وهوائه،  و�ضم�ضه  باأر�ضه  الوطن 
تن�ضج  ل�ضحبة  �ضوق  غيابهم،  قلبك  يوؤجج 
�ضوق  واأ�ضواتهم،  �ضورهم  بخيوط  فراغك 

لأنا تذوب يف حميطها!

الالفت  امل�ضهد  املدينة  ابن  عن  بغريب  لي�ض 
طرابل�ض،  يف  التبانة  منطقة  مدخل  عند 
جنب،  اىل  جنبا  بكثافة  متال�ضقة  حمالت 
ب�ضطات خ�ضبية مركونة بكثافة داخل   داخل 
املحال التجارية اأوخارجها، عواميد حديدية 
حماذاة  على  اأو  الب�ضائع   لعر�ض  خم�ض�ضة 

الطريق العام املجاور ل�ضوق اخل�ضار.
خ�ض�ضتها  زاوية  عن  عبارة  البالت  �ضوق      
وال�ضلع  الب�ضائع  لتجار  طرابل�ض  بلدية 
التجارية  الوروبية امل�ضتعملة اأو التي مل تلق 
ت�ضتمل  بحيث  حينها"ال�ضتوكات"،  يف  رواجاً 
والن�ضائية  الرجالية  املالب�ض  على  عادة 
امل�ضتعملة بال�ضافة اىل  والولدية والحذية 

اللعاب والدوات املنزلية.
البالت ل يبدو جذاباً  �ضوق  اأن  بالرغم من   
من حيث ال�ضكل لعن�ضر ال�ضباب  كما ال�ضواق 
الديكورات  باأجمل  املتميزة  الر�ضتقراطية 
باأحدث  املدعمة  الثمن  الباهظة  والب�ضائع 
يف  الروؤيا  ان  ال  ال�ضبابية،  املو�ضة  �ضيحات 
من  كربى  �ضريحة  هناك  اأن  تثبت  العمق 
ال�ضباب عندها الرغبة يف ال�ضراء من البالت 
لأ�ضباب متنوعة وكثرية، ترتاوح بني الو�ضاع 
اأنواع  جودة  اأو  املرتدية  املعي�ضية  القت�ضادية 

الب�ضائع الوروبية امل�ضتوردة .
ال�ضلك  يف  موظف  �ضنة(   25( اهلل  عبد 
حمتاراً  املحالت  احد  يف  يقف  الع�ضكري، 
على  املعلقة  والقم�ضان  الكنزات  اختيار  يف 
اجلدران.  على  املتدلية  اأو  متنوعة  �ضتندات 
غري  القت�ضادي  الو�ضع  اهلل:"  عبد  يقول 
ي�ضيف  و  الزواج"  على  مقبل  ل�ضاب  منا�ضب 
لعري�ض  يكفي  لح  ما  طبعاً  "املعا�ض  قائاًل: 

متلي".
بني  ب�ضغف  يبحث  �ضنة(   21( حم�ضن  اأما 
املالب�ض املبعرثة بع�ضوائية على اأحد ال�ضتندات 
يقول:  وعمره،  لذوقه  منا�ضبة  �ضالت  عن 
املالب�ض  من  الكثري  البالت  �ضوق  يف  "اأجد 
كما  واحلديثة  الغريبة  املو�ضة  ذات  املتنوعة 
اأرخ�ض  ب�ضعر  و  جديدة  بنوعية  تتمتع  اأنها 
و  بهية  لتبدو  قليال  كّيها  و  غ�ضلها  يكفي  و 

جميلة ".
اّخر تبحث منى و �ضديقتها حال   يف م�ضهد 
)20-23 �ضنة( بني الحذية عما ينا�ضبهما من 

الكعب العايل ذات النوعية اجللدية الأوروبية 
بال�ضافة لالحذية العملية املختلفة املنا�ضبة 
حتى  احلاجة  تكفي  والتي  اليومي  للم�ضوار 
�ضبب  عن  منى  فتعلل  ال�ضتوي  املو�ضم  نهاية 
الحذية  "نوعية  قائلة:  ال�ضوق  من  �ضرائها 
على  حتافظ  انها  كما  جدا  جيدة  الوروبية 

نوعيتها و جودتها ملدة طويلة". 
ميينا  )7�ضنوات(  ال�ضغري  "عمر"  يتلفت   
ال�ضتندات  على  املكد�ضة  الألعاب  اىل  و�ضماًل، 
من  ال�ضبيانية  بالألعاب  ينبهر  اخل�ضبية 
ودببة  بال�ضتكية  و�ضيارات  ملونة  طابات 
متنوعة، ال اأن والدته جتذبه بيديها وتبعده 
الأواين  ب�ضراء  لتلتهي  املغري  امل�ضهد  عن 
و  معروفة  ماركات  من  تبدو  "التي  املنزلية 
اأملنيوم و اللومينك�ض  م�ضهورة من �ضتانل�ض و 
على  الطالع  تن�ضى  ول  والبريك�ض، 
الربونزيات  و  النتيك  من  املنزلية  الدوات 
الغبار  ظهور  من   الرغم  على  والكري�ضتال 

عليها.
ال�ضبابي  الو�ضط  من  يخلو  ل  التجار  ّجو 
فادي  اأخوه  و   ) �ضنة   21( حممد  اي�ضا، 
لبيع  جتاريني  حمّلني  ميلكان  )30�ضنة( 
اأن  وامل�ضتعملة،فرغم  اجلديدة  الحذية 
جتميع  ان  ال  للبالت  خم�ض�ض  ال�ضوق 

بحيث متر  عن طريق  الب�ضائع �ضعب جدا 
لل�ضفر  .يقول فادي:"اأ�ضطر  تاجر  اأكرث من 
 ، الب�ضائع  �ضراء  اجل  من  اوروبا  اىل  اأحيانا 
كما اننا نتعذب كثريا لتاأمينه لتباع يف الخري 
ال�ضعر  هذا  رغم  و  جدا"،  زهيدة  مببالغ 
و  فادي  ي�ضتكي  احيانا  الرخي�ض  و  الرمزي 
اخوه حممد من احلالة القت�ضادية و الو�ضع 
يقول احلركة بطيئة جدا  و  املتدين  املعي�ضي 

و رغم ذلك يفا�ضلنا الزبائن على ال�ضعار".
�ضاحب حمل   ) �ضنة   26  ( خالد  يحاول       
جذب  امل�ضتعملة،  لالألب�ضة  خم�ض�ض  جتاري 
�ضعارات  اطالق  و  املناداة  طريق  عن  الزبائن 
م�ضجعة لل�ضراء مثل :"ثالث كنزات بخم�ضة 
"اجلاكيت اجللدي بثالثة اّلف"،  " اأو  اّلف 
بعبارة  املارين  انتباه  لفت  يحاول   و  كما 
"تف�ضلي يا مدام " اأو "تف�ضل يا �ضب " ، كما 
و يقوم باغراء الزبون اأو ال�ضاري بروؤية اأكرث 
من عينة من الكنزات و اجلاكتات ،بغية عدم 

خروج الزبون خايل اليدين .
البيع،  على  احلما�ض  هذا  رغم  خالد  يتاأفف 
الزبون الذي ل ي�ضرتي على غرار  و ي�ضتكي 
من كل حماولته احلثيثة و الذكية يف جذب 
الزبائن و يعود ليلقي اللوم كما الباقني على 

الو�ضع املعي�ضي املتدين و املرتاجع.

والتكنولوجيا  والعلوم  الآداب  جامعة  تتابع 
مع  والتفاهم  التوا�ضل  تعزيز  يف  م�ضريتها 
عامة  لبنان  يف  وفعالياتها  النقابية  الهئيات 
اإىل  والتي تهدف  ال�ضمال ب�ضورة خا�ضة  ويف 
النقابية  اجلمعيات  لأع�ضاء  الفر�ضة  اإتاحة 
اجلامعة  توفره  ما  على  للح�ضول  واأبناءهم 
كافة  يف  واأكادميية  تعليمية  برامج  من 
املجالت. ويف هذا الإطار فقد وقعت اجلامعة 
النقابية  الهيئات  تفاهم مع  مذكرات  موؤخراً 
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�ضيارة  يف  بها  جمعتني  التي  هي  ال�ضدفة 
منزل  اىل  تقّلني  ان  املفرو�ض  كان من  اأجرة 
كانت  امليناء.  منطقة  يف  �ضريين  �ضديقتي 
جتل�ض بقربي اإمراأة طاعنة يف ال�ضن، ترتدي 
عباءة �ضوداء وحتمل معها عدة  اأكيا�ض مليئة 
“ام خالد” )كما  وال�ضنانري.  ال�ضوف  بكرات 
ان  ال�ضائق  من  طلبت  كنيتها(  لحقا  عرفت 
ياأخذها اىل “خان التماثيلي” الذي مل ا�ضمع 

به م�ضبقا اأو اعرف �ضيئاً عنه.
اإن  وما  احل�ضرية،  بداعي  اخلان  عن  �ضاألتها 
توقف  دون  من  الكالم  بداأت  حتى  �ضاألتها 
غري  اآخر  كوكب  يف  اخلان   ان  يل  موؤكدة 

الأر�ض. 

ثّم اأخربتني ام خالد عن اأولدها الع�ضرة وعن 
ال�ضيقة  الغرفة  يف  اليومية  تفا�ضيل حياتها 
التي تكاد ل ت�ضعهم. الفتيات يرتدن املدر�ضة، 
والقهوة  الذرة  بيع  فيعملون يف  ال�ضبية   اأما 

على �ضاطىء البحر. 
دفعني  اخلان  عن  يل  خالد”  “اأم  روته  ما 
اإن  �ضريين.ما  زيارة  وتاأجيل  مرافقتها   اىل 
وطاأت اأر�ض اخلان حتى تو�ضحت يل احلال. 
ماأهولة  الأوىل  طبقتني،  من  موؤلف  انه 
بالأو�ضاخ ومياه ال�ضرف ال�ضحي، اأما الثانية 
فيه  ويقطن  غرفة،  واأربعني  ثالثا  فتحوي 
خليط  هم  تقريبا،  عائلة  وع�ضرون  ثالث 
ولكن  وال�ضورية،  اللبنانية  اجلن�ضيتني  من 

اللبنانية كماعلمت و  الأكرثية من اجلن�ضية 
ويرتزقون  البحر،  عر�ض  يف  معظمهم  يعمل 

من �ضيد ال�ضمك.
“اأم  الرفاعية  بـاأمينة  هناك  التقيت 
الليمون  ع�ضري  بائعة  عاماً(،  عبداهلل”)42 
باب  اأمام  ب�ضطتها  ت�ضع  والتي  والتفاح، 
الأيام  تتحدى  مكافحة،  قوية  اإمراأة  اخلان، 
الذين  اخلان  زوار  عن  اأخربتني  ب�ضالبتها، 
�ضحفي  تقرير  بعد  بالوعود  عليهم  ينهالون 
مرة  كل  ويف  بتنفيذه،  يقومون  تلفزيوين  اأو 
ولكن  التغيري،  اأمل  على  الأهايل  يتفاءل 
عبداهلل  اأم  عليه.  هو  ما  على  يبقى  احلال 
يف  الظهر  قبل  تعمل  ولداً،  ع�ضر  احد  لديها 

الثانوية  املرحلة  اأْنهني  طموحات  طالبات 
يختربن  حيث  اجلامعة  يدخلن  اأن  وحلمهن 
جمتمع  مع  فيها  يتعاطني  جديدة  مرحلة 
جديد و يتبادلن اأفكاراً جديدة واأحياناً كثرية  

جريئة".
اخرتن  ومغربيات،  و�ضوريات  لبنانيات 
العلمي  حت�ضيلهن  ملتابعة  اجلامعي  ال�ضكن 
الفردية  الإ�ضتقاللية  طعم  وا�ضت�ضغن 
فالو�ضع القت�ضادي ال�ضعب فر�ض على اأهل 
امل�ضافة  لبعد  نظراً  بالأمر  القبول  الفتيات 
تتمركز  التي  الثانية  والعا�ضمة  القرى  بني 
لأعباء  وجتنبا  التعليمية،  اخلدمات  فيها 
مزر،  اقت�ضادي  و�ضع  ظل  يف  اإ�ضافية  مالية 
ا�ضطروا للموافقة وقبول فكرة ال�ضكن داخل 
البحث  على  الت�ضديد  مع  ولكن  "الفويية" 
عن مركز له �ضيته احل�ضن و�ضمعته الّطيبة.

قابلناهم  الذين   " الفواييه   " اأ�ضحاب 
على  ركزوا  الينا  حتّدثن  اللواتي  والفتيات 

ثقة الأهل و�ضمعة "الدار".
مبنى "رابطة الطالب امل�ضلمني" املتواجد يف 
القبة، يتمتع ب�ضمعة ح�ضنة فاجلو الإ�ضالمي 
يبقى م�ضدر ثقة واأمان لالأهل. فنحن  نتكلم 
جمتمع  عن  اأي  طرابل�ضية  �ضمالية  بيئة  عن 

حمافظ وملتزم ) واإن ب�ضكل ن�ضبي(.

بعد  العلوم(  كلية  يف  )الطالبة  اإميان  تقول 
الطالب  �ضكن  اختيارها  �ضبب  عن  �ضوؤالها 
"قال �ضو جربك على املر ، قلو الأمّر مّنو" . 
فهي ل ت�ضتطيع ق�ضاء 4 �ضاعات يف املوا�ضالت 
اإمتام  ت�ضتطيع  ل  و  طرابل�ض.  اىل  عكار  من 
والإرهاق  اجل�ضدي  التعب  ب�ضبب  واجباتها 

جّراء امل�ضوار الطويل.
تكلمنا جنان الدايل عن هذا املو�ضوع فتقول : 
" لول مبنى الرابطة ما كنتي �ضفتيني هون". 
اأما عن نظرة املجتمع لهذه الظاهرة فتجمع 
وم�ضيئة  خاطئة  "نظرة  اأنها  على  الفتيات 

للفتاة يف نف�ض الوقت" .
عن  غريبة  والعادة  جديدة  الظاهرة  نعم 
بيئة  عن  نتكلم  واأننا  خا�ضة  جمتمعاتنا 
التي  الأخرية  هذه   . وملتزمة  حمافظة 
الفتاة الإ�ضتقالل كفرد وتتعامل  حُتّظر على 
واعية  غري  وتعتربها  قا�ضر"  "ك�ضلع  معها 
وغري نا�ضجة  ول ميكن اأن تكون مو�ضع ثقة. 

فتنهال الو�ضايا على اأذن الفتاة : 
�ضّرك  تعطي  ول  ال�ضحك  من  تكرثي  ل   (
اأوبعد  لوحدك  املبنى  من  تخرجي  ل  لأحد- 
او  الطريق  يف  لك  قريبا  تكّلمي  ل  املغرب- 
وتختلف  تطول  و   )... ل  ل  ل  اجلامعة- 
لئحة " الالءات " بح�ضب الأهل واملجتمع . 

والدي  :" كان  فتقول  جتربتها  مرمي  تروي 
وبعد  لكن  �ضديدة،  معار�ضة  للفكرة  معار�ضاً 
اأن قّررت العتكاف يف غرفتي والإ�ضراب عن 
الطعام وافق ُمرغماً لكنه اليوم م�ضرور مني 

كثرياً" .
وعن نظرة املجتمع لهذا املو�ضوع قالت لويز: 
اأنا  من بيئة حمافظة وملتزمة، بيئة قروية 
املجتمع  ينظر  كيف  اأ�ضتغرب  ولكنني  بقاعية 
ال�ضمايل اىل هذه الظاهرة على اأنها اإنفالت. 
اإّن الرتبية ال�ضليمة هي الأ�ضا�ض فثقة الأهل 
يجعل  امل�ضوؤولية  حتمل  على  وحثها  بالفتاة 
وواجباتها  لدورها  ومدركة  واعية  فتاة  منها 
النابعة من  الذاتية  الرقابة  عندها �ضتمار�ض 
قناعاتها بعيداً عن الت�ضلط والإكراه، فهي يف 
النهاية تعي�ض يف �ضكن خا�ض حيث ل رقيب 

ول ح�ضيب.
التي  املعاملة  من  اإ�ضتيائها  بتول  تخفي  ل 
رفيقاتها.  مع  الرابطة  اإدارة  بها  ها  تخ�ضّ
عليهن  ي�ضّددون  الإدارة  على  فامل�ضرفون 
بعمل  القيام  اأردن  ما  واإذ  غريهن  من  اأكرث 
ل عن  اإعداد تقرير مف�ضّ ما ف�ضُيطلب منهن 
بل  اأمرنا  يهمهم  " ل   : بتول  وت�ضيف  ذلك. 

تهمهم �ضمعة البيت".
و توؤكد ليال اأنها من جمتمع حمافظ لكنها 

الإلتزام  لناحية  الت�ضدد  مب�ضتوى  تفاجاأت 
الديني حتى قالت :" اأنا بنت ملتزمة لكنهم 
كّرهوين الإلتزام". تتابع ليال :" اذا اأردت اأن 
اذا  حرام،  هذا  يقولون  كافيترييا  يف  اأجل�ض 
�ضاهدت م�ضل�ضال تركيا يقولون هذا حرام، اذا 
اأردت اأن امت�ضى يف ال�ضارع يقولون هذا حرام 

وما بقا تنتهي عندن �ضل�ضلة املحرمات"
ال�ضوري  املجتمع  نظرة  عن  تتحدث  �ضلوى   
ملتزمة  بيئة  من  اأنها  فتقول  الظاهرة  لهذه 
اإنتقادات  ت�ضمع  فهي  لذا  والتقاليد  بالعادات 
فتاة  اأنها  على  بالأ�ضابع  اإليها  وي�ضار  �ضتى 
الكثريين  فاإن  وبالتايل   " نظيفة  غري   "

يرتددون يف طلب يدها للزواج. 
الفتيات  تتناولها  التي  الحاديث  عن  اأّما 
فحدث ول حرج، فكل ما يخطر ببالك ميكن 
هذا  بنات  بني  مو�ضوعاللتداول  يكون  اأن 
اجليل، اجتماعيات، �ضيا�ضة، فن، طبخ، ثقافة، 
حّب. كل �ضيء ميكن احلديث عنه ب�ضكل مباح 
اخلجل  اأو  اخلوف  دون  املطلوبة  وباجلراأة 
عن  جنان  تتحدث   . ح�ضيب  اأو  رقيب  من 
عند  طلعت  هنا  �ضكنت  ان  "بعد  فتقول  ذلك 
الطرق  ". وعن  �ضي  اأمي مفتحة وبعرف كل 
دكتورها  اأن  تقول  خربتها  بها  اإكت�ضبت  التي 
جريئة  حوارات  يف  معهم  يدخل  اجلامعة  يف 

ويلقنهم معلومات مل ت�ضمع بها من قبل مع 
هذه   ( العلوم  ولي�ض  الأداب  يف  تدر�ض  اأنها 
املعلومة فقط كي ل يتبادر اإىل الأذهان اأن هذه 
اإخت�ضا�ضها ( لكنها  املعلومات هي من �ضمن 
هذه  مبثل  البوح  من  خجلت  بل  ل  حتفظت 
املعلومات اأمامنا  . قالت اأخرى، مل ت�ضاأ ذكر 
رفيقاتها  مع  التحدث  ت�ضتطيع  اأنها  ا�ضمها، 
ل  موا�ضيع  كاملة،  وبجراأة  املوا�ضيع  بكّل 
الزواج  كاأمور  اأهلها  تناق�ضها مع  اأن  ت�ضتطيع 
وموا�ضفات  بال�ضاب  تعجبها  التي  والأمور 
�ضريك حياتها. اأّما بتول ) الطالبة ال�ّضورية 
( فتقول اأّنها تتحدث يف كل �ضي اإل ال�ّضيا�ضة 
بتول:" يو�ضيني  تقول  فهي ترتكها لأهلها. 
ال�ضيا�ضة.  باأمور  التعاطي  بعدم  دائماً  اأبي 
اأو  املخطوبة  الفتاة  حول  جنتمع  ما  وغالباً 
التي متلك جتربة ما وننهال عليها بالأ�ضئلة 
: ماذا يحّب ال�ضاب بالفتاة ؟ كيف األفت نظره 

؟ هل ابوح له بتجاربي ال�ضابقة؟".
اأما عن ال�ضيا�ضة فحالتهن لي�ضت باأف�ضل من 
معار�ضة  اآذار  و14   8 بني  املنق�ضم  البلد  حال 
حدود  يتعدى  ل  الإنق�ضام  هذا  لكن  وموالة 
يف  اأعجبني  ما  حقا  وهذا   " واملرج  الهرج   "
عالقتهن اإذ قالت اإحداهن : " رفيقتي بتدوم 

لأيل اأما ال�ضيا�ضي ما بيجيني منو �ضي".
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تنظيف خمفر امليناء، وتعود م�ضرعة ومرهقة 
اىل مكان عملها الثاين لبيع ع�ضري الفاكهة 
تدخر  ان  وحتاول  املهرتئة  الب�ضطة  على 
البنات.  وخا�ضة  لأولدها  الثياب  ل�ضراء  املال 
ب�ضوت مثقل بالقهر تقول ام عبد اهلل  “الفقر 
ميكن التعاي�ض معه، ولكن من ال�ضعب تقبل 

الأو�ضاخ التي يغ�ّض بها اخلان”.  
مياه  هوت�ضرب  عبداهلل  ام  يزعج  ما  اأكرث   
اإ�ضابتهم  اىل  يوؤدي  الذي  ال�ضحي  ال�ضرف 
بالأمرا�ض. وحني مير�ضون ل مال ول دواء 
الذين  اأقرباءها  اأن  بح�ضرة  تقول  ي�ضعفهم. 
ب�ضبب  يزورونها  ل  اخلان  خارج  يقطنون 
الروائح الكريهة املنبعثة من النفايات، وت�ضدد 
اأو  وجعهم  يح�ض  امل�ضوؤولني  من  اأحد  ل  اأن 

يتطلع اىل انت�ضالهم من اخلان.
يف زيارتي التقيت اأي�ضا  باحلاج علي العبداهلل 
يف  املنهك  ج�ضده  يدفن  رجل  عاماً(   71(
يف  يعمل  اخلان.  مدخل  اأمام  عتيق  كر�ضي 
ب�ضبب  لكنه  والفول،  احلم�ض  لبيع  حمل 
موؤخراً،  اأجراها  التي  املفتوح  القلب  عملية 
حكاية  يروي  احمد  اأبو  العمل.  عن  توقف 
قا�ضداً  عاتقه  على  حملها  التي  املطالب 
اأن  رئي�ض الق�ضر البلدي و امل�ضوؤولني موؤكدا 
رئي�ض البلدية ال�ضابق عبد القادر علم الدين 
اإ�ضتجاب ملطالب الأهايل مبا يتعلق بتح�ضني 
م�ضكلة ال�ضرف ال�ضحي فجّدد لهم الأنابيب 
اأر�ض اخلان  ثقبت وغرقت  اأن  لبثت  ما  التي 

من جديد يف املياه الآ�ضنة.
 اأبو اأحمد ل ينكر الوعود التي تنهال عليهم 
مثل اأمطار ال�ضتاء. ويقول “يف الوقت احلايل 
البلدية تر�ضل كل �ضباح من ال�ضاعة ال�ضاد�ضة 
ما  لينظف  عاماًل  �ضباحاً  التا�ضعة  حتى 
اأيام  اإىل املا�ضي،  ميكن تنظيفه”. ويعود بي  
الأيام  تلك  في�ضبه  اخلاجني”،  “اأنور  املالك 
احلارة”.  ال�ضهري”باب  ال�ضوري  بامل�ضل�ضل 
ت�ضطع  �ضاحرة  كمملكة  اخلان  كان  حيث 
بالنظافة واجلمال. يقول: كان الباب الكبري، 
دخول  ومينع  يغلق  الزمن،  مع  اإهرتاأ  الذي 
وال�ضعادة  مي�ضورة  الأحوال  وكانت  الأغراب. 
متالأ النفو�ض”. اأبواأحمد مل ينكر م�ضاعدات 
بثقة  يردد  لكنه  الطرابل�ضيني،  ال�ضيا�ضيني 
كما  اخلان  اإعادة  يف  امل  هناك  يعد  مل  باأنه 
ي�ضتثني  اأن  دون  �ضكانه  ب�ضدة  ويلوم  كان 
اأحدهم لأنهم ال�ضبب ال�ضا�ض يف التعدي على 
ا�ضتاأذنته  التاريخية.  وقيمته  اخلان  جمالية 
الدرج  كان  العلوية.  الطبقة  اإىل  ال�ضعود  يف 
احلاجة  فوق  �ضادفت  بالأو�ضاخ.  مغطًى 
غرفتها،  عتبة  على  املت�ضمرة  �ضعاد)58عاما( 
تطري  مبلل،  تراقبهم  اأحفادها  وحولها 
بنظراتها من مكان اإىل اآخر. حتلم ان تعي�ض 

لها  يكون  ال�ضم�ض  بنور  يغرق  وا�ضع  يف مكان 
عمرها  يوؤن�ضون  جريان  بال  لو  حتى  وحدها 
حول  اأقوال  من  ت�ضمعه  مبا  تتاأمل  املتبقي، 
الالزمة  التعوي�ضات  واإعطائهم  اخلان  �ضراء 
�ضعد  اأن  �ضمعت  فقد  منا�ضب،  م�ضكن  لإيجاد 
احلريري كان يريد �ضراء اخلان واإعطاء كل 
عائلة مبلغاً قدره خم�ضة وثالثون األف دولر 
متاهة  دخلت  الق�ضية  هذه  ولكن  اأمريكي، 

املحاكم ب�ضاأن التخمني وكغريها مل تخرج. 
اأثناء جتوايل يف اخلان التقيت  ب�ضبان و�ضبايا 
يجل�ضون جمموعات يعملون على ربط حبال 
بينهم رقية )14 عاما(  ل�ضباك �ضيدهم، من 
حت�ضري  يف  لتعمل  املدر�ضة  تركت  التي 
بريء،  فرح  يف  يرك�ضون  الأولد  ال�ضباك. 
يلعبون ميرحون ي�ضرخون غري عابئني بكل 

ما حولهم وكاأنهم يف عامل ل يخلقه �ضواهم.
 اأحالم)7 اأعوام( ج�ضدها نحيل. ترتدي قبعة 
اخلان،  من  تخرج  اأن  حتلم  �ضوفية  �ضفراء 
النافذة عند  وتنام يف �ضرير دافىء واأن تفتح 

ال�ضباح وت�ضتن�ضق هواء نظيفا. 
�ضوري  فهو  احلبيب)24عاما(  مروان  اأما 
عام  يف  لبنان  يف  “جتن�ض”  ولكنه  الأ�ضل 
مركباً  ميلك  البحر.  يف  يعمل  مروان   .1992
املعي�ضي  و�ضعه  “بليلة”،  بائع  اأي�ضاً  ويعمل 
قريباً  للزواج  ي�ضتعد  وهو  ي�ضف،  كما  جيد 
م�ضرقة  منطقة  يف  جديداً  منزًل  و�ضي�ضرتي 
مروان  اأخربين  م�ضتقبلياً.  اأولده  اأجل  من 
يف  لم�ضته  ما  بعك�ض  اخلان،  يف  اجلميع  باأن 
اخلروج  يتمنون  ول  �ضعداء  اأنا�ض  وجوههم، 
م�ضاعدات  وتاأتيهم  جيدة  واأو�ضاعهم  منه 

كثرية. هذه وجهة نظر بالن�ضبة اليه. 
ال�ضكان منذ عقود يدفعون الإيجار لأ�ضحاب 
اخلان الأ�ضليني “اآل اخلاجني” ) اإن اخلان 
كان ينتقل كل خم�ضني �ضنة اإىل ملكية عائلة، 
ولكنهم  اآل اخلاجني(،  اإىل عائلة  حتى و�ضل 
توقفوا عن الدفع ب�ضبب قرار البلدية باإعداد 
التعوي�ضات  ودفع  اخلان  اإ�ضتمالك  م�ضروع 
وفندق.  تراثي  مكان  اإىل  حتويله  و  لل�ضكان 
عدم  ب�ضبب  ينفذ  مل  امل�ضروع  وطبعا 
فقد  اخلان  تاريخ  عن  اأما  توفرالتعوي�ضات. 
القرن  يف  بني  مملوكي  بناء  اأنه  اأخربوين 
الأماكن  �ضمن  م�ضنف  وهو  ع�ضر.  الرابع 
املماليك  بناه    .1985 عام  منذ  الأثرية 
العثمانيني  دخول  ومع   البواخر،  لإ�ضتقبال 
اىل طرابل�ض، دخل اخلان يف ملكية ال�ضلطان 
�ضليم الأول، فو�ضع يده على خانات طرابل�ض 
ال�ضلطان  وكان  التماثيلي،   خان  بينها  ومن 
لأخ�ض  اخلان  اإيرادات  مينح  الأيام  تلك  يف 
خا�ضكي  بوقف  اأي�ضاً،  ُعرف  لهذا  ن�ضائه. 

�ضلطان.



5 الوفاق - اذار 2011 - العدد 107 - السنة العاشرة

بو  ندى  مع  احلديث  يف  ودوران  لف  ل 
ال�ضفتان  وهما  ومبا�ضرة،  �ضريحة  فرحات. 
"زحمة"  على  املفتوح  حديثها  يف  املالزمتان 
وانتاج  الغناء  التمثيل اىل  تتعدى  م�ضروعات 
�ضركة خا�ضة حتمل ا�ضمها لت�ضميم مالب�ض 

املمثلني.
�ضعيدة لأنها "اآخر العنقود" يف عائلتها، وهو 
"دلوعة"  تكون  اأن  لها  ي�ضّرع  الذي  الأمر 
البيت. م�ضاغبة يف الوقت نف�ضه. تاأقلمت مع 
بداأت  ان  ومنذ  �ضغرية.  كانت  ان  منذ  ذلك 
وا�ضتخراج  "التمثيل"  يف  موهبتها  تكت�ضف 
من  اليها  الهتمام  جلذب  "مبتكرة"  اأفكار 
بها  واملحيطني  ال�ضف،  يف  وا�ضاتذتها  رفاقها 
من العائلة واجلريان. كانت تبتكر الق�ض�ض 
وحتييها لت�ضد انتباههم اىل وجودها. تعرفت 
"خمتلفة"  انها  واكت�ضفت  باكراً  نف�ضها  اىل 
وللتحديد كما تقول: "واقعية زيادة حبتني". 
يعني انها ل تعي�ض �ضوى الواقع، بكل ظالله 

وحقيقته وظروفه ول تقبل "الرتهات". 
ومع  حياتها.  يف  جديدة"  "ا�ضياء  يوم  كل 
الذاكرة  بها  تعود  ياأتيها،  جديد  عر�ض  كل 
�ضكري  الكاتب  اكت�ضفها  حني  البدايات،  اىل 
م�ضل�ضل  يف  لدور  ور�ضحها  فاخوري  اني�ض 
"ن�ضاء يف العا�ضفة" حيث بدا ح�ضورها اليفاً 
ومن  حمادة.  رول  امام  واقعية  يف  وامتزج 
ن�ضاء يف العا�ضفة دارت بها العمال وح�ضدت 
النجاح، لتتفوق اي�ضا يف العمال التلفزيونية 
يف  خا�ضة  مكانة  لنف�ضها  ولت�ضع  الدرامية 
امل�ضرح اي�ضا بعد ان تعرفت اىل ن�ضال ال�ضقر 
التي "جعلتني احب امل�ضرح واع�ضقه واهيم يف 

كوالي�ضه كاملجنونة" على ما تقول.
ان�ضمامها  وقت  حان  والتمثيل  امل�ضرح  وبعد 
كلياً  م�ضتعدة  فهي  قريباً.  "�ضلة" الغناء  اىل 
بـ"املثرية"،  ت�ضفها  التي  التجربة  لهذه 
واداءها  "جيداً"  �ضوتاً  متلك  انها  موؤكدة 
امتام  يف  �ضي�ضاعدانها  والتمثيل  الرق�ض  يف 
"عاملها  يبقى  امل�ضرح  لكن  بنجاح.  "املهمة" 
اخلا�ض" لأنه ي�ضيف للممثل �ضحراً "لذيذاً" 
وهي  تقول  اآخر،  مكان  يف  جتده  ان  ميكن  ل 
مع  والتفاعل  بالعبور  "ي�ضمح  بحزم  توؤكد 
اجلمهور ويبث يف املمثل طاقة غري حمدودة 

لبراز ما لديه". 

باأنها  ندى  تعرتف 
التلفزيون،  "زهقت" من 
مبرحلة  متر  اليوم  وهي 
لتتخذ  "عميقة"  تفكري 
"حا�ضمة"  عدة  قرارت 
"ال�ضا�ضة  اعتزال  بينها 
لبنان  يف  ال�ضغرية" 
لالأعمال  التفّرغ  ل�ضالح 
وال�ضينمائية.  امل�ضرحية 
من  عاما   14 وبعد 
تكون  ان  تريد  التمثيل، 
ادوارها  يف  "بطلة" 
ما  تقول:"هذا  املقبلة، 
تلك  كل  بعد  ا�ضتحقه 
�ضبيل  ويف  ال�ضنوات". 
تدر�ض  النقلة  تلك 
تركية  �ضينمائية  اعمال 
ودناركية  ون�ضاوية 
�ضيما  ول  وفرن�ضية، 
جائزة  ح�ضدت  ان  بعد 
فيلم  يف  ممثلة  اف�ضل 
الذي  الق�ضف"  "حتت 
يف  حقيقياً  "حتوًل"  كان 

م�ضريتها .
اليومية  حياتها  يف 

التجميل على  تفا�ضيل كثرية. تكره عمليات 
الرغم من اأنها ا�ضطرت اىل اجراء واحدة يف 
الفنانات  بع�ض  على  عتبا  تبدي  وهي  اأنفها. 
ان  بعد  وجوههن  �ضورة  �ضوهن  اللواتي 
الوجه  لتقا�ضيم  ونفخ  �ضد  لعمليات  خ�ضعن 
اجلنون  حد  اىل  توؤمن  واخلدود.  والعيون 
ب�ضخ�ضيتها وحتبها على ما هي عليه. تعي�ض 
نف�ضها من دون "ا�ضافات" اأخرى، فعلى الرغم 
من انها ا�ضتطاعت ان توؤدي ادواراً ل�ضخ�ضيات 
مل  انها  ال  املجتمع  من  خمتلفة  اجتماعية 
ميزات.  من  حتمله  ما  نف�ضها  من  تنتزع 
"بقيت كما انا" وفق ما تقول، وت�ضيف: "لكن 
ما تغري هو نتيجة خربات مرتاكمة يف جمال 

التمثيل، الذي يعلم كثرياً". 
"الكو�ضى  وخا�ضة  والدتها  "طبخات"  حتب 
و"املخلوطة"  و"املغربية"  بالبندورة" 
بالريا�ضة  هو�ضها  اما  بامللوخية.  وبـ"جتن" 

ميار�ض  زال  ما  الذي  والدها  عن  فورثته 
�ضنة.   74 بعمر  وهو  الريا�ضية  هواياته 
ومت�ضي يوميا اكرث من ثالث �ضاعات. حتب 
بريوت  يف  ال�ضري  و"عجقة"  ال�ضيارات  قيادة 
عرب  التاأمل  من  مبزيد  لها  ت�ضمح  لنها 
ال�ضتماع اىل املو�ضيقى. وعلى الرغم من انها 
دخلت نظام تنحيف، فان غذاءها يعتمد على 
اخل�ضار والفواكه. لها عالقة خا�ضة بالبحر 
وتتمنى لو اأّن بيتها يكون على جزيرة يف عر�ض 
البحر. ت�ضتمع يف تن�ضقها رائحة الرتاب وهي 
ا�ضدقائها يف جبال  دائمة مع  تقوم برحالت 
لبنان، و ل �ضيما يف الدميان وب�ضري وبع�ض 
الذي  حلمها  اأما  وك�ضروان.  اجلنوب  قرى 
بداأ يتبلور على اأر�ض الواقع، فيتمثل بان�ضاء 
�ضركة خا�ضة لنتاج ثياب التمثيل والعرو�ض 
و�ضت�ضميها "ان" كما يلفظ احلرف الالتيني 

الأول ل�ضمها.
�ض. اأيوب

زكريا،  اإيهاب،  عثمان،  عمر،  عبداهلل،  علي، 
ميّثل  الذي  العني"  "و�ضم  فيلم  اأبطال  هم 
الفيلم روائي ق�ضري للمخرجة  ظلم احلياة. 
والعنف  الفقر  ي�ضور حكاية  العيتاين،  مينى 
يف  ال�ضبان  هوؤلء  منها  يعاين  التي  والإدمان 
ق�ضية  من  عينة  وهم  التبانة،  باب  منطقة 

معقدة ت�ضرب الوطن.
اإخراجية  بروؤية  ر�ضالتها  املخرجة  �ضورت 
بـ"30  مكثف  ب�ضكل  وعر�ضتها  متميزة، 
�ضاب  حكاية  من  الق�ضة  اإ�ضتوحت  دقيقة"، 
ال�ضجن حيث  يقبع يف  والده  معّنف من قبل 
يكتب ذكرياته لوالدته، ليخربها  عن وجعه 
ثلجة"  "عمر  فكان  امنياته.  و  احالمه  وعن 

املوؤهل الأول للقيام بدور البطولة يف الفيلم.
نقلة  حققوا  العمر،  ربيع  يف  �ضبان  خم�ضة 
كممثلني  اإختيارهم  بعد  حياتهم  يف  نوعية 
يف الفيلم الذي خلق لهم ممراً لإب�ضار النور 
اأنف�ضهم واأو�ضاعهم واأحالمهم  والتعبري عن 
بطريقة راقية من خالل الداء. واإ�ضتطاعت 
لفرتة  بيئتهم  من  تخرجهم  اأن  املخرجة 
اآخر  نط  اىل  خاللها  تعرفوا  الزمن،  من 
ثلجة"  لـ"عمر  الفيلم  واأعطى  احلياة،  من 
له  فقدمت  اليه،  الأنظار  لفت  مما  ال�ضهرة، 

العرو�ض من اأجل فر�ض متثيل اأخرى.
واملتخ�ض�ضة  املمثلة  كثب  عن  رافقتهم  وقد 
�ضربا  عايدة  والمياء  التمثيل  بفنون 

حولها  يجل�ضون  فكانوا  التمثيل.  لتعليمهم 
عن  يخربونها  واإن�ضجام  وحمبة  باألفة 
وعن  اخلا�ضة  اإجنازاتهم  وعن  ق�ض�ضهم 

رواياتهم اليومية املوؤملة.
اإبعادهم  هو  مينى  اأمام  الأكرب  التحدي  كان 
اجلديدة  احلياة  وتقبلهم  بيئتهم  عن 
الفيلم.  اإجناز  يتطلب  مما  معها  والإلتزام 
"و�ضم  فيلم  لولدة  طويلة  الطريق  كانت 
واإعجاباً  باهراً  جناحاً  لقى  الذي  العني"، 
بع�ض  اأيقظ  والذي  لأدوارهم،  الأبطال  باأداء 

النا�ض على م�ضكلة املخدرات وت�ضرد ال�ضبان.
امللقب  عبداهلل  كان  للفيلم،  التح�ضري  يف 
زمالئه  بني  مرحاً  الأكرث  ال�ضو�ض"   بـ"اأبو 
كان مفعماً باحلياة ت�ضرق منه �ضعادة وحيوية 
التح�ضري  اأجواء  على  ي�ضفي  كان  غريبتان، 
الأ�ضا�ضي،  الفيلم  بطل  عمر  اأما  احلياة.  روح 
وحيداً،  ينزوي  بينهم،  �ضمتاً  الأكرث  فكان 
اآفاق  يف  عيناه  ت�ضرح  اخلا�ض،  عامله  يف  ي�ضرد 

نف�ضه، وبالكاد كنا نلمح اإبت�ضامته. 
عثمان امللقب بـ"اأبو ع�ضري" كان الأقل جدية 
فكان  اإيهاب  اأما  النكتة.  يهوى  العمل،  يف 

الأكرث جدية ووعياً بينهم.
م�ضكلة  املخرجة  واجهت  التح�ضري  اأثناء   
ال�ضجن  اإىل  ال�ضبان  اأحد  دخول  وهي  معقدة 
تو�ضح  الذي  التح�ضري  تاأجيل  ا�ضتدعى  مما 
فكانوا  اأف�ضل.  حلياة  طموحهم  اأثناءه  

يحاولون بجدية يف اأوقات الإ�ضرتاحات تعلم 
مل  اأنهم  يوؤكدون  وكاأنهم  والقراءة،  الكتابة 
بل  اليوم،  يعي�ضونها  التي  احلياة  يختاروا 
تريد،  مثلما  وقولبتهم  اقتحمتهم  الظروف 
من  لإنقاذهم  النجاة  �ضرتة  يجدوا  ومل 

اإ�ضتعمار الظروف ال�ضيئة.
املمثلني  ب�ضدق  اح�ض  الفيلم  �ضاهد  من  كّل 
وبواقعيتهم، واجنذب لالأحداث وعاي�ضها كما 
وكاأنه قد م�ضى معهم يف طرقاتهم  اأبطالها  
التمثيل  عن  يبتعد  الفيلم  املتعرجة. 
اأنف�ضهم،  هم  كانوا  الأبطال  لأن  والتعقيد 
يعي�ضون حياتهم اليومية غري اآبهني للقطات 

الكامريا.
روائي  فيلم  تقدمي  النهائي  الهدف  يكن  مل 
الأهم  ال�ضوداوية،  ال�ضباب  هوؤلء  حياة  عن 
كان اإ�ضاءة الطريق اأمام خطواتهم لنخراط 
ال  �ضفوفه  يف  يقبل  ل  جمتمع  يف  اأف�ضل 

املتميزين.
ر.ر�ضتم

يكلفه  لن  ال�ضهولة  بغاية  الأمر  ان  اإعتقد 
التقاط �ضور  فيها  يعاود  �ضاعات  ب�ضع  �ضوى 
الب�ضرية  بذاكرته  مر�ضخة  اأماكنها  زالت  ل 

حيث يحلو له دوما اجللو�ض وال�ضهر.
ذكر  عندما  ال�ضدفة  مبح�ض  الفكرة  بداأت 
التي  ال�ضور  اأمر  املغرتب  ال�ضديق  "علي" 
النا�ضط  خالط"  "اليا�ض  عد�ضة   التقطتها 
منذ  بريوت  لو�ضط  طرابل�ض،  يف  الجتماعي 
على  خالط  عندها  عاما.فاأ�ضر  ع�ضرين 
فكرة  براأ�ضه  ملعت  اأن  بعد  ال�ضور  ا�ضرتجاع 
البريوتي  الو�ضط  هذا  روؤية  مفادها  مثرية 
منذ  عليه  كانت  مبا  مقارنة  جديدة،  بعني 

�ضنني خلت.
نف�ض  من  جديد  من  ت�ضويرها  على  عزم 
الزاوية والأبعاد ولكن باألوان جديدة طورتها 
"الديجيتال"  تقنية  واأحدثتها  التكنولوجيا 
"النيغاتيف"  ذات  ال�ضور  كانت  بعدما 

ت�ضتخرج عرب التحمي�ض اليدوي. 
اإ�ضتجمع ال�ضورالأربعني بعد اأن قام بتحويلها 
مع  لتتالءم  احلديثة  الرقمية  التقنية  اإىل 
بريوت  و�ضط  اإىل  وانطلق  الأيام  هذه  �ضور 

التجاري. 
قد  الطرقات  اأن  خالط  يقول  كما  الغريب 
ازداد  اأو  الي�ضار  اأو  اليمني  نحو  اأكرث  مالت 
علت  التي  الأر�ضفة  بع�ض  هناك  انحرافها. 
حتى اأ�ضبحت تالم�ض اأبواب املحال التجارية 
كما ان اجتاه ال�ضري قد تبدل يف كل الطرقات.
معها  وتال�ضت  كلياً  زالت  قد  الأبنية  بع�ض 
"امبري"  �ضينما  فمبنى  ما�ضية.  ذكريات 
والعاملية  العربية  العرو�ض  اأروع  �ضهد  الذي 
�ضل�ضلة  بعد  فيما  انطلقت  ومنه  واأ�ضهرها 
اندثرت  قد  لبنان،  يف  امبري"  "�ضريكوي 
وا�ضعة  م�ضاحات  لوجوده.  اأثر  ول  معامله 
البناء  مكان  ا�ضتحالت  اجلرداء  الأر�ض  من 
زحمة  �ضاقت  ل�ضيارات  مواقف  وا�ضبحت 
هناك.  ركنها  اإىل  فلجاأوا  باأ�ضحابها  ال�ضري 
ذلك البناء القدمي على طراز روماين عريق 
غريت  بطريقة  وحتديثه  ترميمه  مت  قد 
عدد  على  يحتوي  كان  انه  تالحظ  اذ  �ضكله 

القيمة  ذات  اجلميلة  القناطر  من  معني 
الآن!  عددها  ت�ضاءل  والتي  الرائعة  الفنية 
حتى ال�ضرفات فقدت رونقها، فمن �ضياج من 
بدقة  م�ضغول  بفن  "الفريفورجيه" يزنرها 
اإىل درابزون ذات ق�ضبان حديدية م�ضتقيمة.

�ضحيح "ما �ضي بي�ضبه �ضي"...
قدمية  �ضورة  كل  التقاء  نقطة  حتديد  بداأ 
املكان  لها من حيث  اأخرى م�ضابهة  للتقاط 
كان  ال�ضور  بع�ض  خمتلف.  بزمن  ولكن 
وا�ضحة  تزل  مل  فمعاملها  �ضهال  التقاطها 
فاعرت�ضته  الآخر  البع�ض  اأما  وموجودة، 
بقليل من  اقرب  اتت  �ضورة  هناك  �ضعوبات. 
عليها  اقيم  قد  اللتقاط  نقطة  لأن  رديفتها 
املالحظ  ومن  العمومي.  " للهاتف  " كابني 
اأن علب الهاتف يف الو�ضط التجاري اأكرب من 

باقي الكابينات يف املناطق الأخرى.
يعقب خالط على اإحدى ال�ضور التي يظهر 
بعد  ال�ضهداء  ن�ضب  اأمام  �ضخ�ضًيا  فيها 
حيث  من  متاماً  لها  مطابقة  ت�ضويراأخرى 
فقد  انا،  اعد  مل  انا  "حتى  والعلو  امل�ضافة 
املو�ضة  ح�ضب  اختلفت  ومالب�ضي  اختلفت 
فمن اجلينز قبة خنق جلينز مو�ضة هالإيام 

...كل �ضي تغري".
اأ�ضل  من  �ضورة  ع�ضرين  يح�ضد  ان  ا�ضتطاع 
اأربعني، بداأ بعدها مبقاربتها لت�ضبح بالإخراج 

املالئم كي تت�ضح املقارنة للعني.
كل  اأمام  تقف  ق�ضة.فاأنت  حتكي  �ضورة  كل 
لوحة مقارناً بني ال�ضورتني. اجليل اجلديد 
قبل  املنطقة  اىل  للتعرف  فر�ضة  يجد 
عليه  هي  ما  على  اإحيائها  واإعادة  ترميمها 
ذاكرة  في�ضتعيد  املخ�ضرم  اجليل  اما  اليوم، 

جميلة تر�ضم ابت�ضامة حنني على وجهه.
الثقايف  املركز  يف  العر�ض  قاعة  ال�ضور  زينت 
قلبها  فتحت  التي  طرابل�ض  يف  الفرن�ضي 

ل�ضت�ضافة "قلب بريوت" .
 beirut the جتدر الإ�ضارة اإىل اأن معر�ض
انتهاء  بعد  مكايل  ذوق  اإىل  انتقل    heart

عر�ضه يف  طرابل�ض.
�ض. البزري

صاالت  في  عرض  الذي  الفيلم  بوستر 
سينمات بيروت وسينما
 بالنيت  في طرابلس
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النوم"  "�ضح  فيلم  من  �ضغرية  بحكاية 
زواج  مع  ق�ضتها  عاما(   47( نوال  اخت�ضرت 
عا�ضت تفا�ضيله مبرارة، قائلة ب�ضوت واثق:" 
دريد  قالها  كما  بيذل"  �ضو  احلب  ي�ضرب 
حلام لفطوم حي�ضبي�ض يف الفيلم الكوميدي 
ال�ضهري. فهي مل تكن تعتقد انها قد ت�ضتقبل 
زواجها  من  �ضنوات   10 بعد  الوىل  �ضرتها 
ورغم  لحقة.  �ضنوات  باأربع  الثانية  و�ضرتها 
ذلك مازالت حتب زوجها وكاأنها حتبه للمرة 
الع�ضاق  ا�ضتقبلتعيد  العام  هذا  يف  الوىل. 
ان  واكدت  كاذبا".  كان  "ولو  اأمل  من  بكثري 
فريوز يف اغنيتها "ايه يف امل" حتكي ق�ضتها 

ل ق�ضة واحدة اخرى. 
�ضو�ضاء  �ضتعيد  ابت�ضامتها  وكاأن  تبت�ضم 
ذراته  متيت  الذي  اله�ض  كيانها  اىل  احلياة 
ا�ضمنتي  بيت  يف  ال�ضجرة  احلياة  ايقاعات 
كئيب،وبني جدران متاآكلة. تعي�ض و�ضط زحام 
واولد  وجوههم  مع  تاآلفت  انا�ض  بني  كثيف 
لها ولزوجات حبيبها ربتهم جميعاً وح�ضرت 
ولدتهم اي�ضاً، وبني زحام اقارب زوج ما زالوا 

يعتربونها غريبة عنهم. 
اطفال  وحولها  البيت  م�ضطبة  على  جتل�ض 
من كل العمار، ثيابهم رثة وعيونهم ياأكلها 
حني  وعنيفة.  خ�ضنة  وبراءتهم  "العم�ض" 
بال  ت�ضحك  يومياتها  تفا�ضيل  عن  ن�ضاألها 
حتكي  اأ�ضابها.  قد  جنونياً  م�ضاً  وكاأن  �ضبب 
ول تريد ان ي�ضمعها احد اعتادت ان جتاملهم 
جميعاً من دون مربر. تنظر اىل زوجها خالد 
ذات  ابت�ضامة  له  وتبت�ضم  عاما(   37( حمود 
ملعانا، وهي حتكي  يزداد  بريق عينيها  معنى. 
عن ذاك احلب الذي دفعها اىل ان ترمي كل 
�ضيء وراءها وترحل يف طريق اختارته بيدها.
تظن انها الوحيدة التي ا�ضتطاعت ان ت�ضرق 
�ضكوك  اّي  ت�ضاورها  خالد،ومل  حبيبها  قلب 

له  ت�ضمح  ولو  مرتني،  قلبها  يخذل  قد  انه 
رابعة. هي  لتزوج مرة  يقول(  الظروف )كما 
ل يعنيها بتاتاً كما تظهر لالآخرين ان يتزوج 
وهي  معها  قلبه  ان  تقول  لنها  عّدة،  مرات 
تردد دوماً مثل لبناين مكرر "احفظ قدميك، 
احلقيقة  يف  لكن  الك".  بدوم  ما  جديدك 
مازحاً  يقوله  ما  ت�ضمع  وهي  �ضوتها  يختنق 
يوم".  العمر  يف  يل  بقي  لو  حتى  "�ضاأتزوج 
فتغيب  املالمح  تختنق  ومعه  ال�ضوت  يختنق 
يف �ضبه �ضرود عنا تنظر يف الب�ضاتني املحيطة 
بالبيت، تثبت �ضورة حياة وهمية لها، او رمبا 
ت�ضتعيد م�ضاهد حياتها ال�ضابقة يف بيت اهلها 

حيث عا�ضت "ملكة" ومدللة. 
كان  حيث  احلازمية  يف   خالد  اىل  تعرفت 

اجلي�ض  يف  يخدم 
اللبناين وكان عمره 
كانت  و  عاماً،   16
الجبارية  اخلدمة 
الثامنة  �ضن  قبل 
تركت  ع�ضرة. 
عائلتها ورحلت معه 
عكار  اقا�ضي  اىل 
بع�ضر  تكربه  وهي 
�ضنوات. "احلب فعل 
وهي  تقول  فعلته" 
ومالمح  تبت�ضم 
احلزينة  وجهها 
بق�ض�ض  مليئة 
القهر  من  وحكايات 
الذي  احلب  رغم 
يوماً  قلبها  يف  يزداد 
وتقتات  يوم  بعد 
على  لتبقى  عليه 

قيد احلياة. 

كثرية،  وتقاليد  قيم  على  تثور  جعلها  احلب 
من  لي�ض  رجال  تزوجت  انها  اقلها  لي�ض 
وتركت  بحت،  طائفي  جمتمع  يف  طائفتها 
ورحلت  ود�ضتور"،  "احم  دون  من  خطيبها 
منطقة  ومن  �ضنوات  بع�ضر  تكربه  �ضاب  مع 
معزولة وبعيدة عن بيئتها. تزوجته "�ضليفة" 
ل  اخوتها  وبقي  حالها.  على  حتزن  ومل 
يزورونها اىل اليوم، حتى ان اخاها تويف ومل 

ت�ضتطع ان تذهب اىل دفنه. 
نوال ل تعرتف بكاآبتها لكن ملجرد ان حتادثها 
ت�ضتطيع ان ترى هذا الكم الهائل من احلزن 
يتغلغل يف حنايا وجهها. ت�ضكت لنها مقتنعة 
اختيار  على جراأتها يف  �ضيحاكمها  الزمن  ان 
حياة انتجت خاللها ع�ضرة اولد هم وحدهم 

زهور حياتها كما تقول. 
لي�ض  واحدة  غرفة  يف  جميعا  ينامون  اولد 
فيها �ضوى "فر�ض" متو�ضطة متد لياًل للنوم 
وتتكد�ض يف ال�ضباح لتكون الغرفة م�ضاحتهم 
نوال  والنوم.  والكل  اجللو�ض  يف  الوحيدة 
ت�ضتعد لتزف ابنتها رمي اىل ابن عمها ح�ضن 
ت�ضعها.تتحدث  ل  فرحتها  املقبل.  ال�ضهر 
العي�ض  تقتله حلظات  ب�ضغف ل  املو�ضوع  عن 
املكتوم بالفقر وال�ضقاءوالتحمل الدائم لغرية 
ل تزال تع�ض�ض يف داخلها. غرية ت�ضتعيدها كل 
"ال�ضلب" ينام يف  يوم حني تعرف ان زوجها 

غرفة بجانبها بح�ضن زوجته الخرى. 
تلم�ض نوال بباطن كفها جتاعيد وجنتهاوهي 
البي�ضاء. �ضعرها  خ�ضال  تلملم  ان  حتاول 
انكفاء  رع�ضة  تعرتيها 
تكرب  انها  تتذكر  وهي 
كل �ضنة وزوجها ما زال 
رغم  عينيها.  يف  يافعا 
كل ما حت�ض به وتعاي�ضه 
وتعا�ضة  فقر  من 
وتقاليد غريبة عنها ل 
تزال تع�ضق خالد وتراه 
زال  ما  "�ضاباً  يوم  كل 
كلما  عاماً".   16 عمره 
ت�ضعر  غرفتها  دخل 
انها عرو�ض ابنة ليلتها. 
انه  متاماً  تعرف  هي 
زوجتني  غريها  احب 
اولدهما  مع  تعي�ضان 
واحد،  بيت  يف  معها 
ثالثتهن  ويتقا�ضمن 
قلبه.  واحداًمع  رجاًل 
مقتنعة  واحدة  كل 
قلب  من  بح�ضتها 

خالد. فيما نوال متاأكدة ان قلبه لها ول احد 
يناف�ضها عليه فهي حبه الأول. 

وهبني  "احلب  ان  يقول  اآخر  راأي  خلالد 
منهن  واحدة  لكل  رائعات".  ن�ضاء  ثالثة 
متعلق  انه  يبدو  فيما  لكن  خمتلفة.  نكهة 
ل  الثالثة  زوجته  فحمدة  الخري.  باحلب 
يتحدث  انثى.  بطفولة  ومليئة  �ضغرية  تزال 
ووفاء  نوال  ي�ضعر  ان  دون  من  كلل  بال  عنها 
زوجته الثانية انه يف�ضل حمدة عنهما. فوق 
وو�ضع  قلباً  خالد  نحت  حمدة  غرفة  باب 
اكرث  هذا  ا�ضمها.  و  ا�ضمه  �ضهمه حريف  حول 
ما يغيظ نوال تدلنا اىل ال�ضهم وتقول:" كل 
ان احلب  اكرث  لتربر ل  الو رهجته"،  جديد 
حمدة  فيما  نف�ضها،  تقنع  ل�ضواها.  يكون  لن 
اهلها  بيت  تركت  حني  لنها  بهدوء  تعي�ض 
ا�ضبوع  اول  لتق�ضي  ب�ضري  اىل  معه  ورحلت 
"�ضليفة" عرفت ان م�ضريها لن يخذلها مع 
ل  17عاما  عمرها  كان  حياتها.  يف  حب  اول 
تزال �ضغرية و�ضورة رجلها الذي مل يخربها 
هروبها  من  فقط  ايام  قبل  ال  متزوج  بانه 
نوال  حمدة  تعامل  مالئكية.  كانت  معه 
ن�ضرين  ال�ضغرية  ابنتها  فيما  وكاأنهاوالدتها 
اما  اأمها.  انها  نوال وتقول  تتغلغل يف ح�ضن 
الزوجة الثانية وفاء فيبدو انها معزولة بع�ض 
عمه  ابنة  هي  كثريا.  التحدث  ت�ضاأ  ال�ضيءمل 
اول  نوال  تذكر  وتزوجها.  قريتهم  يف  احبها 
لكنها  م�ضتاءة".  "كنت  البيت  يف  لوفاء  ليلة 
عن  بعيدة  وفاء  تعي�ض  بعدها.  من  اعتادت 
اجلميع يكفيها ان اهلها بالقرب منهاوهي ل 
حتتاج اىل دعم احد ومع ذلك تقول انها حتب 
احبه  احداً  ان  تعتقد  ول  حب  اكرب  زوجها 
اجله  من  �ضيء  بكل  �ضحت  فهي  منها  اكرث 

رغم انه متزوج ولديه اولد.
�ضهيب. اأ

ولـ"ال�ضنكبوت"  "�ضنكبوتهم".  للجميع  �ضار 
يرويها  عما  خمتلفة  "ق�ضة"  ال�ضباب  مع 
التي  للكلمة،  حقيقي  معنى  ل  البع�ض. 
يتلقفها  ان  ملجرد  �ضامعها  اهتمام  ت�ضرق 
"اأعجبوا"  انهم  ب�ضغف. لكنهم يقولون بدقة 
بالت�ضمية، ولولها ملا زادت عندهم احل�ضرية 
"ال�ضنكبوتي"  �ضليمان  بطلهم  ليك�ضتفوا 
واقعهم  تقارب  التي  بق�ض�ضه،  ويت�ضلوا 
"رتو�ض" اأو وعظ  وحتاكيه بتجرد ومن دون 
الدرامية.  امل�ضل�ضات  يف  دوما  يعتادون  كما 
�ضار  اللكرتوين  "�ضنكبوت"  موقع  فعلى 
"لي�ضنكب" على مزاجه،  لكل واحد م�ضاحته 
ويقول ما "ي�ضتحلي" قوله. فالتفاعل ا�ضا�ض 

التوا�ضل لدى ال�ضنكبوتيون. 
هوؤلء فر�ضوا وجودهم على افكار وت�ضرفات 
يكت�ضفون  �ضاروا  ال�ضباب،  من  جديد  جيل 
وجوهه  بكل  جمتمعهم  تفا�ضيل  معهم 
فيه.  لب�ض  ل  بو�ضوح  وب�ضاطته،  وحكاياته 
وم�ضكالت  واجلن�ض  الطائفية  عن  يحكون 
اجتماعية تعد من املحرمات. بني �ضوؤال "انت 
"تيتا"  تطرحه  الذي  م�ضيحي؟"  ول  م�ضلم 
"ال�ضنكبوتي"  �ضليمان  الديلفري  �ضاب  على 
ق�ض�ض  وبني  يارا،  حفيدتها  على  لتطمئن 
الفكار  بع�ض  ومترير  واجلن�ض  الدعارة 
حمافظة  جمتمعات  يف  واجلريئة  احلديثة 
ت�ضتمر وجوه  واقعي،  ما هو  كل  وخائفة من 
امل�ضل�ضل وابطاله بالغو�ض عميقا وبالب�ضاطة 
يف  ويومياتهم  النا�ض  ق�ض�ض  اىل  نف�ضها 
اكرث  تطول  ل  "خمتلفة"  �ضينمائية  قوالب 

من خم�ضة دقائق.
تقول منتجة امل�ضروع املخرجة كاتيا �ضالح ان 
"الفكرة عر�ضت عليها يف بريطانيا من قبل 
الـ"بي بي �ضي" التي اعتزمت القيام باطالق 
العامل  يف  بال�ضباب  يهتم  تفاعلي  م�ضروع 

العربي عرب تقنيات النرتنت"، 
م�ضل�ضال  لي�ضبح  الفكرة  طورت  واأ�ضافت:" 
وق�ض�ضه  ال�ضارع  حياة  يحكي  ناب�ضا  دراميا 
ب�ضكل طبيعي مع ممثلني غري احرتافيني". 
ومت  غربية  ا�ضا�ضاً  هي  الفكرة  ان  وتوؤكد 
جديدة  تقنية  هي  دراما  فالويب  "لبننتها". 
ومل  املتحدة،  والوليات  بريطانيا  يف  بداأت 
اإل حديثاً، عن طريق تعاون  ت�ضل اإىل لبنان 
نقلت  التي  بطوطة"  "اأفالم  �ضركة  بني 
التفرغ  بهدف  لبنان  اإىل  لندن  من  ن�ضاطها 
 The BBC World وبني  لإنتاجها، 
الإناء  )�ضندوق   Service Trust
ودعم  بتطوير  املعني  بي.بي.�ضي(  يف  العاملي 
يف  ال�ضبابي  وامل�ضهد  عاملياً  امل�ضتقلة  التجارب 
اأدته �ضركة  اإ�ضت�ضاري  العامل العربي، مع دور 
 The Welded الربيطانية  الإنتاج 
 .Tandem Picture Company
املغامرة  نتائج  جاءت  يبدو،  ما  على 
يف  �ضالح،  كاتيا  املنتجة  اأطلقتها  التي 
على  �ضنة  مرور  بعد  جمدية،   2010 اآذار 
www.(موقع على  "�ضنكبوت"  م�ضروع 

منذ  واطالقه   ،  )shankaboot.com
بحقائق  �ضيزخر  مو�ضم  الرابع.  املو�ضم  ايام 

جديدة عن املجتمع البريوتي بكل اطيافه. 
ان  "ا�ضتطعنا  كاتيا  تقول  الت�ضمية  ولغرابة 
امل�ضل�ضل  حلقات  مل�ضاهدة  ال�ضباب  ن�ضتقطب 

من خالل ال�ضم". 
منذ  نفذت  الربعة  موا�ضمها  يف  احللقات 
حققوا  انهم  على  كاتيا  وتوؤكد  تقريباً.  �ضنة 
"�ضنكبوت" اجنازا دراميا  بعد اطالق �ضل�ضلة 
او�ضلهم اىل الفوز يف مهرجان جنيف الدويل 
�ضالح  وا�ضارت  الذهبية.  باجلائزة  لل�ضينما 
اىل ان "�ضنكبوت هي اول �ضل�ضلة درامية على 
النرتنت يف العامل العربي، تعتمد الكوميديا 

وتركز على طرح امل�ضكالت الجتماعية لعك�ض 
او  اختالق  بال  وروحها  بريوت  مدينة  واقع 

مبالغة". 
التنوع يف احللقات وافكارها هو احد ال�ضباب 
�ضالح:  تقول  امل�ضل�ضل.  اجنحت  التي 
على  م�ضاهد  400الف  من  اكرث  "ا�ضتقطبنا 
"اليوتيوب" و20 الف على موقع الفاي�ضبوك". 
يف  امل�ضغولة  "املوا�ضيع  ان  اىل  �ضالح  وت�ضري 
حتكي  وا�ضح.  ب�ضكل  اجتماعية  هي  احللقات 
عن الدعارة والعنف ال�ضري وجتارة ال�ضلحة 
وعمالة الجانب وعمالة الطفال. وتتوا�ضل 
ان  وتوؤكد  �ضنة".  و25   16 بني  هم  من  مع 
ال�ضتفادة من تقنيات النرتنت �ضّهل ت�ضويق 
من  العديد  فا�ضتحدثت  "ال�ضنكبوت"،  فكرة 
اكرث  للتوا�ضل  التفاعلية  واملنتديات  املواقع 
مع امل�ضاهدين وال�ضباب. واقيمت على هام�ض 
امل�ضروع ور�ض عمل يف املدار�ض لتطوير قدرات 
بالنرتنت  يتعلق  مبا  واملراهقني  ال�ضبان 
وكيفية انتاج �ضرائط �ضينمائية، وو�ضعها على 

املواقع اللكرتونية املختلفة. 
�ضليمان  دراجة  على  يطلق  ا�ضم  وال�ضنكبوت 
طلبات  يو�ضل  الذي  ال�ضاب  )البطل( 
اخلام�ضة  ذو  �ضليمان  النا�ض.  "ديلفري" اىل 
ملبيا  وازقتها  بريوت  �ضوارع  يجوب  ع�ضرة 
طلبات زبائنه املختلفني من علب الدواء اىل 
وزف  احيانا  ا�ضخا�ض  وتو�ضيل  الغاز  قوارير 
�ضاخرة  م�ضاهد  يف  اخرى،  احيانا  عرو�ض 

وواقعية وكوميدية "مميزة". 
)18�ضنة(  عقيل  ح�ضن  ال�ضاب  امل�ضل�ضل  بطل 
الذي يتعرف اىل نا�ض من خمتلف الطوائف 
والطبقات ا�ضتطاع ان يجذب املعجبني به من 
وب�ضاطته  وظرافته  الواقعية  متثيله  طريقة 
املتداول  ا�ضمه  اي�ضا. يقول ح�ضن الذي �ضار 
يح�ضم  جعلته  "التجربة  ان  "ال�ضنكبوتي" 

بالتمثيل  التخ�ض�ض  يف  اجلامعي  خياره 
وال�ضينما". وي�ضيف ان "العمل اتاح له فر�ضا 
للعمل يف هذا املجال وعزز لديه التوا�ضل مع 

النا�ض ب�ضكل اآخر مل يكن ياألفه �ضابقاً". 
يتحدث كاتب ال�ضيناريو الرئي�ضي لـ "�ضنكبوت" 
با�ضم بري�ض عن امل�ضل�ضل على انه مثال "حي" 
عن كيفية مقاربة امل�ضكالت الجتماعية عرب 
"�ضنكبوت"  اأن  اإىل  م�ضرياً  الإنرتنت.  �ضبكة 
هو "لي�ض فقط م�ضل�ضل ُيعر�ض على ال�ضبكة 
يتطور  تفاعلي  م�ضروع  هو  اإنا  العنكبوتية، 
ي�ضيء  اأن  حلقة  كل  يف  ويحاول  الوقت،  مع 
طبقات  خمتلف  من  م�ضتقاة  م�ضكلة  على 
املتابعني  تعليقات  من  وم�ضتوحاة  املجتمع، 
"الربوباغندا"  عن  بعيداً  واقرتاحاتهم،  له 
التي  اململة،  والتفا�ضيل  املواعظ  وتقدمي 
الطبقية،  التلفزيونية  امل�ضل�ضالت  بها  تت�ضم 
ال�ضارع".  يف  يومياً  نراه  ما  متثل  ل  والتي 
بري�ض  مع  دورة  امني  امل�ضل�ضل  خمرج  يتفق 
تربز  تقنيات  اعتمد  "العمل  ان  على  فيوؤكد 
ا�ضافات  اي  دون  من  الواقع  امل�ضهد  بب�ضاطة 
"فزلكة". وهو حماولة بطرق حديثة اىل  او 
ي�ضبههم.  وب�ضكل  ال�ضباب  يعي�ضه  ما  ترجمة 
التي تتغري وتتبدل ولها  ال�ضخ�ضية  فاختيار 
واقع ل جمال فيه  قائم على  اكرث من وجه 
مو�ضم  "كل  ان  اىل  دورة  وي�ضيف  لل�ضك". 
ت�ضمن بني 9 اىل 12 حلقة، وكل حلقة مدتها بني 

اخلم�ضة دقائق وال�ضبعة ل اكرث". موؤكدا ان 
وتربز  متنوعة  والخراج  الت�ضوير  تقنيات 

الفكرة بال ابتذال وبكل تناق�ضاتها.
�ض.اأيوب
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فرقاً  اأيام  مدى  على  طرابل�ض  ا�ضتقبلت 
�ضمن  خمتلفة  عربية  دول  من  م�ضرحية 
فاعليات "مهرجان امل�ضرح العربي" يف بريوت، 
وعلى  الثقايف"  العزم  "مركز  من  ومببادرة 
الثقافية" و"بيت الفن"،  "الرابطة  م�ضرحْي 
ُقدمت عرو�ض خمتلفة من المارات وتون�ض 

والعراق والردن. 
يف  العربي"  امل�ضرح  "مهرجان  انطالق  مع 
جديدة  ومبحاولة  بريوت،  يف  الثالثة  دورته 
املا�ضية  العقود  يف  امل�ضرح  فقده  ما  لرتميم  
طرح   املنا�ضبة   هذه  ويف  عميق   ابداع  من 
العاين  يو�ضف  العراقي   ال�ضعب"  "فنان 
متتبعي  �ضفوف  يف  لغًطا  اثارت  اإ�ضكالية 
تطورات امل�ضرح املعا�ضر األ وهي :" هل لدينا 

حًقا م�ضرح عربي؟". 
للم�ضرح  تاريخ عظيم   ل ميكن نكران وجود 
امل�ضرح  عباقرة  ب�ضمات  تزال  ول  العربي، 
حمفورة يف ذاكرة ثقافتنا، فمن  قا�ضم حممد 
املغرب  يف  ال�ضديقي  الطيب  اإىل  العراق  يف 
�ضكلوا  رواداً  كانوا  كلهم  لبنان،  والرحابنة يف 

ر�ضيد ثروتنا امل�ضرحية.  
لكن اأين �ضرفت هذه الرثوة؟ وما الذي طراأ 
على بع�ض الدول العربية التي لها باع طويل 
ا حقيقًيا  يف امل�ضرح؟ وما الذي اأحدث اإجها�ضً

لهذه احلركة الثقافية؟
يف حماولة ل�ضتقراء ال�ضباب املبا�ضرة وغري 
الهدف  ذكر  من  بد  ل  الواقع،  لهذا  املبا�ضرة 
الن�ضو�ض  ا�ضبحت  اأجله  الذي من  التجاري 
الهوية،   غياب  عن  عدا  ذلك  لالإبداع،  تفتقد 
ن�ضو�ض  من  م�ضتمدة  الأعمال  فغالبية 
حياتنا  جلوانب  متت  ل  مرتجمة  "غربية" 
خمتلفة  ال�ضخ�ضيات  فنجد  ب�ضلة،  العربية 
البعد  كل  بعيد  واحلوار  الإختالف  متام  عنا 
اإىل ذلك احلبكة وال�ضراع  اأ�ضف  من واقعنا، 
الذي يقت�ضي قراءة مو�ضوعية للخ�ضو�ضية 

العربية والهوية.
باملجتمع  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  فامل�ضرح 
وتفا�ضيله. فمراآة هذا املجتمع اأو ذاك تتج�ضد 
كل  بعده  تندرج  حيث  اخل�ضبة  تلك  على 

الفنون.
اإفتقادنا  البع�ض  عند  معروفا  اأ�ضبح  وما 
على  مبنيا  اأ�ضبح  الذي  املو�ضوعي،  للنقد 

من  بعيًدا  واملادية  ال�ضيا�ضية  املح�ضوبيات 
بحاجة  اننا  حني  يف  احلقيقي،  الفن  نطاق 
اإىل  م�ضرحنا  لدفع  البناء  النقد  اىل  ما�ضة 

التطور والن�ضوج. 
وبقول جريء للكاتب واملخرج العراقي ميثم 
مرهوًنا  العربي  امل�ضرح  يزال  ل  ال�ضعدي:" 
بلدانهم،  �ضا�ضة  مع  امل�ضرحيني  مبيول 
اإليها.  ينتمون  التي  الأحزاب  �ضيا�ضية  و 
ان  باإمكانه  لوطنه  ينتمي  حني  فامل�ضرحي 
يكون �ضوت ال�ضعب، ل ان يكون طباًل وبوًقا 

لل�ضلطة مدعًيا اأنه �ضوت ال�ضعب".
ال�ضحفية  العملية  اإنزواء  املالحظ   ومن 
ناحية هذا املو�ضوع وتهمي�ضه دون تخ�ضي�ض 
لعبت  وقد  الفنون.  كباقي  له  ثابتة  اأبواب 
امليادين  غزوها  يف  �ضلبياً  دوراً  الف�ضائيات 
الثقافية والرتفيهية وال�ضيا�ضية املتعددة دون 

تخ�ضي�ض قناة للم�ضرح.
اأما املناهج التعليمية فقد ا�ضتبعدت هذا الفن 
وكاأنه لي�ض �ضنًفا من �ضنوف الأدب كال�ضعر 
اثمرت  التي  الدول  بع�ض  ان  حتى  والق�ضة، 
امليدان،  هذا  يف  يو�ضف  ل  ابداعاً  عقود  منذ 
الغت �ضفوف امل�ضرح من كلية الفنون اجلميلة 
كما  املتزمت،  ال�ضيا�ضي  وامليل  التعّنت  ب�ضبب 

ح�ضل يف العراق.
تقل  ل  والتي  اخلارجية  الأ�ضباب  ومن 
احلركة  انق�ضام  اآخر،  �ضبب  اي  عن  اأهمية 

الأول  نطني،  بني  للم�ضرح  اجلماهريية 
يتوجه نحو النمط ال�ضطحي من حيث البناء 
الفني واخلطاب، والنمط الثاين  متجه نحو 

العمق واخرتاق حدود الإبداع. 
كاتب  من  بعنا�ضره  اإل  يتم  ل  فامل�ضرح 
وخمرج وممثل ومتلٍق، لذا كانت اهمية ن�ضر 
ح�ضن  على  اجلماهري  وتوعية  امل�ضرح  ثقافة 
الختيار يف ظل التنوع.  و ل بد من التمييز 
هنا بني تفرعات امل�ضرح املختلفة فنميز بني: 
امليلودراما- التاريخية-  الفار�ض-امل�ضرحيات 
الرتاجيديا-الكوميديا-امل�ضرحيات  الدراما- 

ال�ضيا�ضية-امل�ضرحيات الرمزية.
يواجهها  التي  التحديات  كانت  هنا  من   
م�ضرحنا اليوم ومن املوؤكد انه مل تتوفر بعد 
ل  كذلك  مع�ضلتنا،  حلل  ال�ضحرية  الو�ضفة 
اجلداول  تنظيم  باإعادة  الأمل  فقد  ميكننا 
برنامج  وخلق  وتطوره  امل�ضرح  بنمو  املعنية 
املعنية  الثقافة،  وزارات  به  تتعهد  جديد 
نظرية  املتخ�ض�ضة،  اجلهات  مع  بالتعاون 
وابتداع  مبو�ضوعية  احلايل  الو�ضع  تعالج 
املتلقي  اإىل  للو�ضول  والو�ضائل  الطرق 
امل�ضرح   تفعيل  اإىل  اإ�ضافة  معه  والتفاعل 
وجمالياً،  واخالقياً  ثقافياً  تكثيفاً  بو�ضفه 
والإنفتاح،عدا عن  املعرفة  ا�ضكال  و�ضكاًل من 
دخوله ميدان العالج النف�ضي بو�ضفه طريقة 

للتعبري وا�ضلوباً تفاعلياً بكل معنى الكلمة. 

على  حائز  لبناين  روائي  الدويهي  جبور 
الدب  يف  ودكتوراه  الفرن�ضي  الأدب  يف  اإجازة 
املقارن. له عدة موؤلفات روائية وكانت روايته 
وكان  اأعماله.  املنازل" اآخر  "�ضريد  اجلديدة 

لنا معه هذه الدرد�ضة ال�ضريعة :
- منذ "املوت بني الأهل نعا�س" و "اعتدال 
الذاتية  الكتابة  من  حتّولت  اخلريف" 
وال"اأنا" املحورية لتف�صح املجال ل�صخ�صيات 
منها   واخليايل  حقيقي،  معظمها  اأخرى 
جّبور  ي�صاأ  مل  ملاذا  للقارئ.  ماألوًفا  يبدو 
الّدويهي تخّطي الذاتية؟ هل ميكن اعتبار 
"مبّطنة"  �صرية  مبثابة  اأعمالك  جمموعة 

جلّبور الّدويهي وحميطه؟
اخليال الذاتي لي�ض حكراً على �ضمري املتكلم، 
املتكلم  �ضمري  يعرّب  ل  الروائية  الكتابة  يف 
جتربة  اأو  الذاتية  فال�ضرية  ذاتية  �ضرية  عن 
كتابات  يف  م�ضمرة  تكون  اأن  ميكن  احلياة، 
روائية ظاهرها غري ذاتي وراويها غائب عن 
ل  �ضخ�ضيًّا،  اأنا  اأو  الكاتب،  لكن  الأحداث. 
�ضخ�ضّيات  واأرّكب  اآلفها  التي  الأمكنة  اأبارح 
من ن�ضاء ورجال اأعرفهم. هناك كتابات غري 
م�ضتوحاة  لكنها  �ضك  اأدنى  دون  نهائياً  ذاتية 
يف  الذاتية  التجربة  تكون  حيث  الواقع  من 
ال�ضلب. "اأنا" الكاتب تتغلغل يف كل ما يكتب 

ولو بطريقة م�ضمرة غري مبا�ضرة.
- معظم اأبطال رواياتك، اإن كان "اخلواجه 
ر�صا" اأو "ايليا ابن كاملة" اأو "نظام العلمي" 
يج�ّصدون ب�صكل اأو باآخر، �صحايا املجتمع. 
على  ال�صوء  ت�صليط  على  الإ�صرار  مل 
البطل-  ي�صكل  ال�صحية بدل اجلالد، وهل 
ال�صحية  �صمانة اأكرب للحفاظ على احلياد 

واملو�صوعية التي ا�صُتهرت بها كتاباتك؟
اأو  واملجتمع  الفرد  بني  املواجهة  كانت  اذا   
بالطائفية  جت�ضدت  التي  اجلماعية  الفكرة 
واملحلية يف كتابتي هي الطاغية يكون اجلالد 
الفرد  خروج  هي  روايتي  عندها.  وا�ضحاً 
مع  ما  مبكان  ي�ضطدم  مب�ضروع  العلن  اىل 
اجلماعة. والرواية التاريخية مرتبطة بربوز 
املتالحمة  اجلماعة  مقابل  الفردية  الأنا 
على  يع�ضى  مثاًل   "نظام"  املتجان�ضة. 

بظروف  تتعلق  مو�ضوعية  لأ�ضباب  الن�ضواء 
حياته. و�ضعته مبكان ل ي�ضبه الخرين. فاإذا 

مل يكن هناك فرد، ل يوجد رواية.   
احلرب  اأن  للقارئ  يبدو  ال�صرد،  خالل   -
من  الثالث  الف�صل  يف  ا  فعليًّ تندلع  الأهلية 
الأهلية  احلرب  اأن  تعترب  هل  الرواية. 
ال�صعب  واأن  لندلعها  حقيقّي  تاريخ  ل 

اللبناين يف انتظار اأّي �صرارة  ليقاظها؟
�ضيء  اأي  اندلع  ميكن  ل  بدهي،  اأمر  هذا    
ب�ضكل عفوي. الندلع يحّتم وجود تراكمات 
غارقة يف القدم. كل طائفة ت�ضرتجع تاريخها 
كان  الخرى.  الطوائف  مع  بالنزاع  املبلول 
احلرب  قبل  بريوت  يف  طم�ض  حلظات  هناك 
�ضحيتها  وراح  وتعّمدت  قويت  و  ظهرت  ثم 

بطل الرواية "نظام".
"نظام"  �صخ�صية  يف  النظر  اأمعّنا  لو   -
يف  الوطن  لبنان  يخت�صر  اأنه  لوجدنا 
ال�صبه  هذا  من  الرغم  على  اإمّنا  �صخ�صه. 
للموت  با�صت�صالمه  الرواية  تختم  الالذع، 
اأوّجها.  ويف  م�صتمّرة  تزال  ل  احلرب  فيما 
هل يف هذا ر�صالة ت�صري باأننا ل زلنا نحارب 
من اأجل وطن م�صت على ا�صت�صالمه للموت 

اأعوام وعقود؟ 
المعان بالرمزية يورط الكاتب مبعنى غري 
مق�ضود. املق�ضود هو �ضورة تعرّب عن ماأ�ضاة 
فيه  النتماء  بلٍد  يف  اللبناين  الالمنتمي 
�ضروري ل بل مفرو�ض. لكن الوطن مل ميت، 
والرياعات موجودة. اأنا مل اأحّد الفق، لكنني 
اأردت اأن اأ�ضع القارىء اأمام جميع الحتمالت 
والعن�ضرية  الق�ضاء  اأفعال  تولدها  التي 
الراديكالية نحو الآخر مّما ي�ضعب  والنظرة 

التوا�ضل بني اأطراف ال�ضعب الواحد. 

هي احلياة بكّل ما فيها من انتهاك لقدرتك 
على ال�ضمود، حتاربك باأ�ضخا�ضك ول ترتك 
الإحاطة  على  بقدرتها  لل�ضك  جماًل  لك 
بحزنك. لكنك مليء بك حّد الت�ضظي وفارغ 

منك حّد اخلواء، فاأّي اأنت �ضتختار؟
ا�ضنق  تعي�ض،  كي  القلب  نحو  طلقتك  �ضّوب 
اأغم�ض  واقعك،  فداحة  تدرك  ل  كي  وعيك 
عينيك كي ل يت�ضع نظرك، عّطل حوا�ضك كي 

ل ت�ضّلك املعرفة.
للوقت  انتمائك  من  منك،  جمرداً  تعي�ض 
باحلياة  حباً  ل  تعي�ض  يعنيك،  �ضيء  ل  لأن 
اأنت  نف�ضك  اأمام  تقف  "نكاية" باملوت.  واإنا 
الالاأحد لكنك مرة مل تتطاول على اهلل رمبا 
لأنك عرفته كما مل يعرفه �ضواك، عرفته دون 

اأن تلتزم به.
نظام اأنت ل نظام له وفيه، جئت لتثبت زيف 
معادلة اخللق، فال اأّمك اأّمك ول اأبوك اأبوك، 
ي�ضكن  �ضخ�ضاً  كم  تكت�ضف  اأن  ت�ضتطع  ومل 
وحدتك،  من  بالرغم  كثري  فاأنت  وعيك، 
ووطنك ن�ضخة عنك. كّل �ضيء ي�ضبهك حتى 
فكان  ال�ضمع  جدرانه  ا�ضرتقت  الذي  بيتك 
والنق�ضام  الت�ضرد  حياة  على  �ضامتاً  �ضاهداً 

منتمٍ   ل  مثلك  لكنه  والطائفية،  واحلرب 
يحمل الكّل ول يحمله �ضواه.

"البن ال�ضاّل" لأر�ض  هذا هو بطل الرواية 
وطئها  من  لكّل  املوت  لعنة  �ضوى  تنجب  مل 
ب�ضمة  يرتك  اأن  الوقت  له  ي�ضمح  اأن  دون 
احلياة فيها، فرتاه ينتمي اىل اأّي مركب تاركاً 
ال�ضفة  ينقله اىل  اأن يتعرث مبجذاف  حلّظه 
مل  الذي  امل�ضري  عن  ي�ضاأل  اأن  دون  الأخرى 
يعد جمهوًل. ففي احلرب اأنت اأمام خيارين: 
املعادلة  اآخرون.  ير�ضمه  اأو  م�ضريك  تر�ضم 
ي�ضاوي  ا�ضمك  ا�ضمك،  ت�ضاوي  اأنت  ب�ضيطة: 

طائفتك وطائفتك حتّدد عمرك.
بقدر  بروايته  الدويهي  جبور  يفاجئنا  مل 
فبكينا  املرة،  احلقيقة  ب�ضلك  �ضعقنا  ما 
و�ضط  تقّل�ضت  التي  ان�ضانيتنا  م�ضتذكرين 
اأين  واعرتف  و�ضو�ضائها.  احلياة  �ضخب 
من  كثريا  اأذرف  كي  نظام  مبوت  تذّرعت 
واأ�ضبحت  بالدم  الدمع  اختلط  حتى  الدمع 
وهم  عبء  من  تريحني  معجزة  اىل  بحاجة 
احلرية، حريتي يف اإلغاء الآخر، الذات، الفرد 
على  اهلل  ي�ضاركني  ل  لأنه  خمّرباً  بو�ضفه 
اأن  اهلل  من  راجياً  بقالدتْي  فاأتعرث  طريقتي 

للموت  مهياأً  ل�ضت  لأين  للحظات  يدركني 
الع�ضوي بعد.

مل يكن نظام قادراً على التنظيم فهو فو�ضوي 
املوروث  عن  معزل  يف  عامله  يخلق  الوجهات 
اأن  واحلا�ضر، وي�ضّكل طائفة الالطائفة دون 
يكّلف نف�ضه عناء البحث والتق�ضي، فال يوؤيد 
للريح  تاركاً  املوجة  يركب  بل  يعار�ض  ول 

مهّمة زرعه.
ويبقى ال�ضوؤال: هل خلقت الرواية اأبطالها اأم 
هم الذين خلقوها يف اأزمنة وف�ضاءات ت�ضكل 
حتدياً لكّل من يحاول ك�ضف النقاب عن تلك 

احلقبة؟
اأنفا�ض  بقطع  كفياًل  كان  الأحداث  ت�ضارع  اإن 
ال�ضرد  وترية  ت�ضاعدت  كلما  القارىء 
الرواية  حوت  وقد  الآ�ضرة.  الب�ضيطة  بلغته 
ميلكه  الذي  باحلْد�ِض  احلدَث  بواقعيتها 
بالرغم  اأبطاله  اأن يقع يف �ضرك  الكاتب دون 
من انحيازه لهم، وهذا وا�ضح من ال�ضياق اذ 
يجعلنا  و�ضخو�ضه  الكاتب  بني  تواطوؤ  هناك 
من  التمّل�ض  الكاتب  ي�ضتطيع  هل  نت�ضاءل 
بريئاً  يكون  حّد  اأّي  واىل  الكتابة؟  يف  ذاتيته 

من اأحداثها؟

افرتا�ضية،  �ضخ�ضية  لي�ض  العلمي  نظام 
ارتباك  نغو�ض يف  الفرتا�ض وجود.  فمجرد 
دون  مات  التي  هويته  اأمام  وحريته  البطل 
متوت  اأن  موؤمل  هو  كم  ون�ضعر  يكت�ضفها،  اأن 
ل�ضت  لأنك  يرف�ضونك  اخوتك  عنك.  غريباً 
ل  الدين  هو  يربطكم  ما  وكاأن  مّلتهم،  من 
ب�ضمتك  ان�ضانيتهم  فتبكي  الرحم،  �ضلة 
هوؤلء الذين عبدوا املال قبل اهلل وخافوا ان 
يعرفوا  مل  لكنهم  اجلديد.  رّبهم  ت�ضاركهم 
اأنك زاهد يف كّل ما ومن حولك حتى يف موتك 

كنت من الزاهدين. 
بريوت مل حتت�ضنك اأيها الغريب بل ح�ضنتها 
اأنت ب�ضكانها على اختالف مللهم، فجمعت ما 
الذي جعل  ل ت�ضتطيع دولة ان جتمعه. فما 

منك اأ�ضطورة؟ 
الكتابة  يف  ان�ضجامه  حّدد  بك  الكاتب  التزام 
عنك معتمداً عليك يف اي�ضال وجهة نظره فلم 
تخّيب اأمله وجئت زاخراً بالتفا�ضيل. هو ذكاء 
حاّد من الروائي جبور الدويهي ان ل يحملك 
�ضا�ضعة  م�ضاحة  لك  ليرتك  الأنا  عاتق  على 
تبّنيه.  ي�ضعب  فمثلك  الذاتية.  نطاق  خارج 
حالة املد واجلزر ال�ضيا�ضي يف الرواية لي�ضت 

يقظة وعي مفاجىء لالأحداث، وانا طريقة 
الهزمية  تلو  الهزمية  حوت  التي  هي  ال�ضرد 
لأن  والرتميز  اخليالية  عن  يبتعد  باأ�ضلوب 
احلروف.  جتميل  عمليات  تغرّيه  لن  الواقع 

لذا كان ال�ضدق مفرطاً يف اأذيته لنا.
اأثناء قراءتي  �ضوؤال فقط كان يدور يف راأ�ضي 
للرواية: جبور الدويهي اىل اأّي مدى تعّمدت 

تعريتنا؟



للوهلة الأوىل يبدو املكان خارج الزمن، وكاأنه 
النقل  عربات  وحدها  حميطه.  عن  منقطع 
ملئات  الناقلة  وال�ضاحنات  والفانات  ال�ضغرية 
قرى  اىل  والرمول  البح�ض  من  الطنان 
املحاذي  الأوتو�ضرتاد  عرب  جماورة  وبلدات 
مزعجة  ا�ضوات  الهدوء.  تخرق  للبلدة 
العربات  ت�ضدرها  واحد  وقت  يف  ومرعبة 
تقطع  الطويل،  الطريق  على  املتدافعة 
الوادعة.  «الكوا�ضرة»  بلدة  و�ضكون  �ضمت 
بحرية  تقبع  الأوتو�ضرتاد  من  بعيداً  لي�ض 
«الكوا�ضرة» التي ت�ضكل م�ضبحاً بدائياً لبع�ض 
ب�ضيد  مراهقون  �ضبان  يت�ضّلى  فيما  ال�ضبية 
ال�ضمك منها. ويف املقلب الآخر من البحرية، 
املياه  تعبئة  يتعاون احلاج عامر واولده على 
اىل  حملها  ثم  ومن  بال�ضتيك  «غالونات»  يف 
التي  املا�ضية  روؤو�ض  بني  الغارقة  ال�ضيارة 
املاء  واملوجودين  مت�ضاركة  املكان  يف  ترعى 

واملحيط نف�ضه. 
مك�ضوفة.  البلدة  وت�ضبح  امل�ضي  من  دقائق 
اأ�ضجار ياب�ضة �ضغرية من التني، وب�ضع بيوت 
ت�ضتنبت على عجل كما يبدو- هما عن�ضران 
هذه  يف  الزائر  انتباه  يلفت  قد  م�ضهد  لأول 
الوزراء  رئي�ضي  زيارة  اآثار  الفقرية.  البلدة 
�ضعد  واللبناين  اأردوغان  الرتكي رجب طيب 
ترحيب  لفتات  يف  قائمة  زالت  ما  احلريري 
مل تبارح مكانها، ومعها اأعالم تركية حمراء 
من  جنب  اىل  جنباً  تطّل  لبنانية  واأخرى 
الطبقات  ذات  او  الواطئة  املنازل  �ضطوح 
اأح�ضن  يف  الثالث  تتعّدى  ل  التي  القليلة، 

حالتها. 
البلدية  عمال  بع�ض  يرتاءى  البعيد  من 
ا�ضتعداداً  ترابية  ار�ض  بتمهيد  منهمكني 
الذي تغّرب عنها لعوام.  الإ�ضفلت  لتلبي�ضها 
تركية،  بلغة  وو�ضو�ضات  خجولة  ابت�ضامات 
توافدهم  األفوا  الذين  الزوار  بها  ي�ضتقبلون 
مفهمومة  غري  بلكنة   . املن�ضية  البلدة  اىل 
�ضرنا   « ب�ضيوفهم،  يرحبون  بالكامل 
مثل  يف  قبل  من  اأحد  يزرنا  مل  م�ضهورين. 
اأتت  والإذاعات  ال�ضحف  كل  الأيام.  هذه 
بهذه  البائ�ضة».  الرتكمانية  القرية  لت�ضاهد 
الوجه  �ضاحب  ال�ضتيني  الرجل  اأراد  العبارة 
قريته  و�ضف  العربية،  التبغ  ولفافة  املغ�ضن 
البعيدة من اخلدمات واملدنية واملزنرة مثلها 
مثل بلدات عكارية اأخرى كثرية بحزام الفقر 

والبوؤ�ض واحلرمان. 
بيوت بلون الرتاب

حتافظ  البلدة  يف  البيوت  ع�ضرات  تزال  ل 
على بنائها القدمي، فيما اأعيد ترميم بع�ضها 
ال�ضمنت  بع�ض  بو�ضع  احلال»  قد  على  «ولو 
احلجارة  لون  على  البقاء  مع  الفراغات،  يف 
اأزقة  بني  بكرثة  املتوافرة  الربكانية  ال�ضوداء 
وزواريب البلدة ال�ضغرية، والتي يف�ضل اأهلها 
لونها  اىل  نظراً  الأزرق»،  بـ»الذهب  ت�ضميتها 

املائل اىل الزرقة الداكنة. 
تعي�ض  وال�ضكينة،  بال�ضجر  توحي  بيوت 
تعتمد يف غالبيتها على  فيها عائالت فقرية 
زراعة  من  للعي�ض،  كمورد  «�ضتوية»  موا�ضم 
والعد�ض  والبازيالء واحلم�ض  والذرة  القمح 
وال�ضعري كما على تربية الأبقار واملاعز، فيما 
اجلي�ض  يف  الع�ضاكر  الأبناء  معا�ضات  ت�ضكل 
التي  تلك  وكذلك  للقليلني،  عمدة  اللبناين 
يعملون  والذين  بريوت  يف  العاملني  للفتيان 
ي�ضكل  والفنادق.  املطاعم  �ضالت  داخل 
التي  البلدة  �ضكان  من  كبرية  ن�ضبة  ال�ضباب 
عاطلون  غالبيتهم  يف  هم  ن�ضمة.   4500 تعّد 

يف  «اك�ضرتا»  بع�ضهم  يعمل  فيما  العمل،  من 
ويعيل  املال  ليجني  ومطاعم  بريوتية  فنادق 
املناطق  بني  يتوزعون  فتيان  هم  عائلته. 
دخول  من  الرغم  وعلى  اأرزاقهم،  ليلتقطوا 
البلدة،  قليلة  �ضنوات  منذ  بداأ  الذي  التعليم 
ال انهم يف�ضلون العمل على الدرا�ضة، بعك�ض 
الفتيات اللواتي يحافظن على هذه «النعمة» 
كما ت�ضفها حما�ضن )22�ضنة( التي انقذتهن 
من القبوع يف املنازل اوالتفرغ مل�ضاعدة العائلة 

يف زراعة املوا�ضم وجنيها. 
 ب�صاطة وحنني

هم  عي�ضهم،  عفوية  تخت�ضر  بدائية  ب�ضاطة 
واملّرة»  بكل تفا�ضيلها «احللوة  بها.  مقتنعون 
التي  يو�ضف)60عاماً(،  ا�ضمى  احلاجة  وفق 

العمل  عن  معها  احلديث  اثناء  تنقطع  ل 
الق�ض،  �ضالل  و�ضناعة  الق�ضب  يف»�ضك» 
وخياطة  التطريز  اىل  بعدها  من  لتنتقل 
املناديل القما�ض امللونة التي متلك جمموعة 
هذا  اكت�ضبت  هي  بها.  وتفتخر  منها  كبرية 
اللغة  التي مل تعرف يوما  الفن من والدتها 
باأبنائها  اأ�ضوة  ت�ضتخدمها  ومل  العربية 
الختالط  بف�ضل  ا�ضتطاعوا  الذين  وبناتها، 
كلمات  يتعلموا  ان  العكاري  جوارهم  مع 
غري  جمل  يف  نتفاً  ي�ضتخدمونها  «عامية» 
باللغة  اإّل  نرتاح  «ل  بها.  ليعرّبوا  متنا�ضقة 
هي  باعتزاز.  اأ�ضمى  احلاجة  تقول  الرتكية» 
ذاكرتها  يف  بالرتكية.  الغناء  باإتقانها  تفخر 
ورثتها عن  التي  القدمية  الأغاين  مئات من 
اأجدادها العثمانيني، وهي ل تبخل على اهل 

وحتى  الأعرا�ض  ام�ضيات  احياء  يف  القرية 
وتفيد  احلنني  ت�ضجن  اغان  حلفظها  املاآمت، 
الفنون  هذه  كل  اىل  املنا�ضبات.  هذه  مثل  يف 
كما  الرتكية  العكارية  املراأة  هذه  جتمع 
كثريات من ن�ضاء املنطقة فنون «�ضت البيت»، 
تن�ضغل  حتى  الطعام  موعد  يحني  اإن  فما 
من  ال�ضاخنة  الرغفة  لإعداد  التنور  ب�ضجر 
لذلك.  ال�ضباح  منذ  ح�ضرتها  كانت  عجينة 
نادرة يف جمتمعاتنا  �ضبه  اليوم  تبدو  �ضناعة 
تخلت  حيث  نف�ضها  البلدة  يف  حتى  وقليلة 
منهن،  ال�ضغريات  خ�ضو�ضا  الن�ضوة،  معظم 
جاهزة  بربطات  وا�ضتبدلنه  اخلبز  هذا  عن 
جتول  �ضغرية  «فان»  �ضيارة  من  ي�ضرتينها 
اأ�ضمى  احلاجة  ت�ضخر  �ضباح.  كل  البلدة  يف 

موؤكدة  ال�ضوق،  خبز  ي�ضرتين  اللواتي  من 
حر�ضها الدائم على اطعام اأحفادها واأولدها 
خبزاً �ضحياً ونقياً من �ضنع يديها، ترف�ض ان 
زاد  رغيفني  منه  تودعنا  ان  دون  من  توّدعنا 

«امل�ضوار املتعب يف عز ال�ضم�ض» . 
..وخدمات غائبة

تركت  وكانها  وعرة،  ترابية  الداخلية  الأزقة 
ت�ضت�ضلح.  ومل  تزفيت  دون  من  زمن  منذ 
الطفال ال�ضغار ي�ضتغلونها ملعبا لدراجاتهم 
معاندين  فيها  ميرحون  تراهم  الهوائية. 
احلفر وغري اآبهني للحجارة التي ت�ضطرهم 
اىل النحراف عن امل�ضار املحّدد لهم او حتى 
�ضيحاتهم  يطلقون  بداأوا.  حيث  من  العودة 
مفهومة  غري  تركية  بلغة  لآخر  وقت  من 
بحرية  الزقاق.  ف�ضاء  ليعبئ  �ضداها  يرتّدد 

بيوتهم  من  تفلتوا  بعدما  ي�ضرخون  كاملة 
اأترابهم  تكّبل  التي  املدنية  وقيود  املقب�ضة 
�ضجيتهم،  على  املتمدنة.  القرى  او  املدن  يف 
هذا  امتد  الذي  ال�ضم�ض  بدفء  متنعمني 
يلهون مبا  بارداً،  اعتادوه  �ضتاءاً  ليطال  العام 
احجار  ورمبا  وح�ضى  طابات  من  لهم  تي�ضر 
بع�ضهم  يتورع  ل  بع�ضها.  فوق  ي�ضفونها 
حال  �ضوء  من  ي�ضكنه  ا�ضتياء  عن  البوح  عن 
«جنط»  تغيري  اىل  ي�ضطره  الذي  الطرقات 
يحرمه  �ضوء  مرات.  اربع  من  اكرث  دراجته 
ينقطع  التي  املتنف�ض  اللعبة-  هذه  من 
الوالد  عودة  بانتظار  اللعب  عن  بانقطاعها 
من خدمته يف اجلي�ض ليتوىل نقلها اىل حلبا 
لإ�ضالحها. وكما هوؤلء الطفال فان الهايل 

وعتبهم  اهمالهم  من  ا�ضتياءهم  يكظمون  ل 
اليهم  لتعود  عنهم  غابت  التي  الدولة  على 
من�ضيون»  «وكاأننا  التاريخية.  الزيارة  مع 
�ضلة  بجفاء.  عبا�ض  حممد  احلاج  يقولها 
بطرقات  تبداأ  التي  بامل�ضاكل  تزدحم  �ضكاواه 
ولأكرث  لدابة  ت�ضع  ول  ال�ضفلت  من  عارية 
البلدة  افتقار  عند  تنتهي  ول  �ضخ�ضني،  من 
مل�ضتو�ضف او حتى لعيادة طبية علما ان اقرب 
ن�ضف  نحو  منها  يبعد  القرية  اىل  م�ضت�ضفى 
�ضاعة يف ال�ضيارة. ويو�ضح»بعد متديد �ضبكات 
مياه لل�ضرب على نفقة احلكومة الرتكية مل 
ول  جديد،  من  الطرقات  تزفيت  اىل  ي�ضر 
املجل�ض  وجود  من  الرغم  على  البلدة  تزال 
من  تعاين  باملو�ضوع  مبا�ضرة  املعني  البلدي 
غياب  م�ضكلة  عن  عدا  هذا  امل�ضكلة.  تلك 

طبية  عيادة  اي  او  ال�ضغرية  امل�ضتو�ضفات 
الذين  النا�ض  �ضحة  يتهدد  الذي  المر 
يتغا�ضى كثريون منهم عن متابعة ق�ضاياهم 
وبني  بيننا  ما  امل�ضافة  بعد  ب�ضبب  ال�ضحية 
امل�ضوار  لعناء  وتوفريا  م�ضت�ضفى  اقرب 

وكلفته».
عادات.. وخدمات 

بالتح�ضري  الن�ضوة  تن�ضغل  البيوت  احد  يف 
حلفلة زفاف «اآخر العنقود فيها» .هن يتولني 
عميدتهن  ومعهن  املطبخ  يف  الغداء  اعداد 
�ضيء  كل  كل  «قبل  �ضنة(.  الداية)95  علي  ام 
علي  اأم  تقولها  الغداء»  تتناولوا  ان  عليكم 
بابت�ضامة ودودة. تناولنا بع�ض اقرا�ض الكبة 
والـ»كبيبيات» ال�ضغرية مع اللنب البلدي. تلّح 
علينا باأكلها لنفوز مبا اأعّدته والدة العري�ض 
ملكة  هي  التي  فاطمة)60�ضنة(  احلاجة 
ترى  و�ضفها.  حّد  الكوا�ضرة»على  يف  الطبخ 
فيها « �ضاحبة ذوق عال، نيال كنتو اجلديدة»، 
كعادة  واملوؤنث  املذكر  بني  وا�ضح  خلط  يف 
معظم «ختايرة» البلدة التي يبدو الكرم �ضفة 

مالزمة لأبنائها.
الكوا�ضرة  عن  الكثري  علي  اأم  ذاكرة  جعبة  يف 
ولدة  ح�ضرت  التي  وهي   ، �ضابق  زمن  يف 
يف  والأقدم  منهم  احلديث  اجليل  اأبناء 
عن  حتكي  عنهم.  امل�ضت�ضفيات  غياب  ظل 
زالوا  التي ما  التاآلف والوّد والعادات  ق�ض�ض 
يحفظون منها الكثري خ�ضو�ضاً تلك املتعلقة 
ظهر  على  يركب  العري�ض  «كان  بالزفاف. 
لق�ض  ال�ضاحة  يف  الأهايل  ويوقفه  الفر�ض، 
الق�ض  ال�ضواين  وتدور  وجتهيزه،  �ضعره 
على احلا�ضرين لي�ضهم كل منهم مببلغ من 
حمل  عادة  عن  تتحدث  قدرته».  ح�ضب  املال 
اجلرن التي كانت جتري يف ال�ضهرات و�ضاحة 
القدمي  اللبا�ض  اأّما  الرجولة،  القرية لإثبات 
طويل  وثوب  للرجل،  �ضروال  عن  عبارة  فهو 
متداول  زال  ما  لبا�ض  وهو  للمراأة  ومق�ضف ً

عند عجائز البلدة من الرجال والن�ضاء. 
يتكّلمون  جميعاً  كانوا  كيف  علي  اأم  تتذكر 
العربية.  عن  �ضيئا  يعرفون  ول  الرتكية 
بيننا  كبري  اختالط  هناك  يكن  مل  وتقول:» 
وبني املجتمع املحيط بنا. كنا ا�ضبه باملعزولني 
وعاداتنا  اخلا�ضة  ثقافتنا  لدينا  الدنيا.  عن 
عليها  ونحافظ  نحملها  نزال  ل  التي  ولغتنا 
وهي الرتكية القدمية ولي�ضت احلديثة التي 

ل نفهمها جيدا».
تلك اللغة التي تعمل تركيا على اإحيائها فيهم 
اىل  تعمد  التي  لبنان  يف  �ضفارتها  عرب  اليوم 
اإر�ضال ا�ضتاذ متخ�ض�ض اليهم يف اأ�ضهر العطلة 
ال�ضيفية لتعليمهم اللغة الرتكية «اجلديدة» 
طويل  زمني  انقطاع  بعد  عليها  وتعويدهم 
لهم عن جذورهم. هذا ول تتوقف اخلدمات 
اىل  لتتعداها  اللغة  حدود  عند  الرتكية 
عناوين التطور عموما عرب م�ضاريع انائية 
 3 منذ  ابتدائية  مدر�ضة  مبنى  نفذ  كثرية 
اىل  بال�ضافة  ثانوية  ملدر�ضة  واآخر  �ضنوات 
ابناء  كل  منهما  ي�ضتفيد  و�ضبيل  مياه  �ضبكة 
�ضنني كل عام  البلدة. هذا وتقّدم تركيا منذ 
اأكرث من 10 منح تعليمية للراغبني من اأبناء 
العليا يف جامعاتها.  باإكمال درا�ضاتهم  البلدة 
واأردوغان  احلريري  زيارة  �ضكلت  اإناء 
الخرية اىل البلدة اإحدى اأهم حلقاته، وعلى 
لتقدميات  فاحتة  الزيارة  هذه  تكون  اأن  اأمل 
الدولة اللبنانية اليهم، يبقى اهايل الكوا�ضرة 
الرتكية بامتياز لبنانيني يف املقام الأول، وهم 
ولبنانيتهم  الرتكية  باأ�ضولهم  «يفتخرون 
وتربوا  احت�ضنهم  الذي  لوطنهم  وخمل�ضون 

فيه ومل يغادروه يوماً».
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