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«حلب� ...سهرة طرب» على م�سرح دار الأوبرا في دم�شق
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لقاء عن الجمعيات الثقافية و�س�ؤال التغيير في «العلوم والآداب اللبنانية»

ً
مكانا ً
عبد الحليم حمّود :الثقافة لي�ست ً
ونخبويا
�صعبا

هالل لـ«البناء»� :أغ ّني لأقول �إن ال�شهباء لن تموت!
دمشق ـ آمنة ملحم
لم تكن األمسية الغنائية «حلب ...سهرة طرب» التي أحياها
الفنان الحلبي مصطفى هالل مج ّرد سهرة طربية عابرة .بل
شرقي أصيل ،جمعت أهل
جاءت كفسحة محبّة وحنين لتراث
ّ
الشام وحلب على مسرح دار األوب��را في دمشق ،حاملة بوحا ً
عميقا ً لحلب الجريحة التي أنهكتها ويالت الحرب ،وناثرة عبير
الطرب األصيل في بهو الصالة.
أطرب الفنان هالل الجمهور على مدار ساعة ونصف الساعة من
الغناء برفقة الفرقة الموسيقية الشرقية ،بقيادة غسان عموري
على القانون .وك��ان افتتاح الحفلة معه عبر وصلة سماعية
من مقام «راست» ،قبل أن يعتلي هالل المسرح ليحيي الذاكرة
والتراث الحلبي بصوت محترف ،حصد تفاعالً كبيرا ً مع الجمهور
الذي لم يتوقف عن التصفيق ومشاركته الغناء طوال الحفل.
ّ
موشحات من مقام «راست» في «مأل
البداية كانت مع وصلة
الكاسات» ،و«يا شادي األلحان» .ليواصل مع قصيدة «جاءت
مع ّذبتي» من مقام «عجم» ،و«يا مال الشام» من مقام «راست»،
و«بين الدالل والغضب» من مقام «بيات شوري» ومعها أشعل
المسرح تصفيقاً ،ال سيما مع مشاركته الجمهور الرقص على هدير
«ابعتلي جواب».
وواصل هالل تغريده ِبوَصلة من قدود مقام «بيات» ،فكان
طربي للشهباء ،وتناثرت الدمعات حزنا ً معه ،لينشد «يا
موال
ّ
جارحة قلبي» ،و«آه يا حلو» ،و«األراصية» التي غناها بمرافقة
الجمهور ،و«عالهيال».
كما شهد الحفل الطرب مع قصيدة «حبيبي على الدنيا»،
الحب اسقينيها» ،قبل أن يأتي الختام بالغناء الوطني
و«خمرة
ّ
مع أغنيته «ك ّل القصة وما فيها» .وجاء في مطلعها:
شهباء دمعي سرا فوق الخدود
شو بكيت عَ ترابك وعَ يللي نزح وانصاب
يا رب ليالي الفرح لديارها عود
ويللي جنى عَ حلب ريتو نحرو صاب

ومصطفى هالل من نجوم حلب المعروفين ،درس الغناء على
يد كبار الفنانين واألساتذة الحلبيين .وفي حديث إلى «البناء»،
أ ّكد أن سورية بلد الثقافة والحضارة والتراث ،ولن يستطيع
أحد إلغاء هذه الحقيقة .وقال إن حفلته حملت رسالة إلى العالم
أجمع ،مفادها أنّ حلب الشهباء لن تموت مهما حصل.
ّ
والموشحات» برفقة
أس��س هالل فرقة «األندلس لألناشيد
ّ
ّ
الوشاحين في حلب .وكان له دور أساس في تأسيس فرقة
كبار
«سالطين الطرب» .واعتلى معظم المسارح في العالم لعربي

وع���ددا ً من مسارح أوروب���ا ،وش��ارك في ع��دد من المسلسالت
الدرامية السورية تمثيالً وغناءً .و ُك ّرم في مهرجانات ومناسبات
عدّة من قبل جهات رسمية وخاصة .وشارك في احتفالية وزارة
الثقافة التي أقيمت في حلب تحت عنوان «اليوم السوري للثقافة
المقاومة» ،وجاء هذا الحفل ليكون الثاني له في دار األسد للثقافة
والفنون بعد الحفل األول عام  2015والذي كان مفصالً في حياته
الفنية ،تعبيرا ً منه ومن الفرقة الموسيقية القادمة من حلب عن
صمود مدينة حلب قلعة وشعباً.

معر�ض �صور فوتوغرافية في بيروت ...وجوه وابت�سامات رغم المعاناة!
لمى ن ّوام
وسط حضو ٍر ثقافي وإعالمي الفت،
افتتح «ات��ح��اد جمعيات العائالت
ال��ب��ي��روت��ي��ة» ،م��ع��رض ال��ت��ص��وي��ر
الفوتوغرافي األول ،بهدف تعزيز
دور التصوير الفوتوغرافي .شارك
في المعرض عشرون فنانا ً من لبنان
وسورية والعراق وفلسطين ونيبال،
وذلك في مقر االتحاد في مركز المقاصد
التجاري في منطقة مار الياس.
المعرض الذي اف ُتتح منذ يومين
ويختتم اليوم الجمعة ،شهد مشاركات
حصتها
فنية نوعية .إذ كانت لبيروت ّ
الكبرى في عدسة المص ّور خالد عيّاد،
الذي تحدث إلى «البناء» عن اللوحات
التصويرية الخمس التي شارك فيها
قائالً :شاركت بخمس صور ،واحدة
منها رصدت بها بيروت من األعلى،
من الطابق  ،43وكيف أصبحت بيروت
غارقة بك ّم هائل من المباني وناطحات
السحاب .بيروت تغيّرت ول��م تعد
كبيروت القديمة .أما الصورة الثانية
فالتقطتها لثالثة أطفال في الشارع
يبيعون األزهار وهم مبتسمون ،رغم
معاناتهم اليومية .وفكرة الصورة
تكمن في قيمة االبتسامة في حياتنا
رغ��م ك�� ّل ال��ظ��روف ال��ت��ي تواجهنا.
والصورة الثاثة كانت لسيارة قديمة
غارقة في حديقة خضراء .والرابعة
ك��ان��ت ع��ب��ارة ع��ن غيمة بين قوس
ق��زح والشمس كأنها لوحة زيتية.
أم��ا الخامسة واألخ��ي��رة فهي لمبنى
قديم متصدّع آيل إلى الهدم ،والتقطها
لتكون ذكرى للتاريخ.
ّ
منظمة المعرض الفنانة التشكيلية
أسيمة دمشقية قالت لـ«البناء»:
ّ
فضلنا أن يكون موضوع المعرض
ح�� ّراً ،وأن يشمل مواضيع ع��دّة منها

ّ
نظمت كلّية اإلع�ل�ام ف��ي جامعة
«العلوم واآلداب اللبنانية» ،لقا ًء مع
رئيس جمعية «ح���واس» الثقافية
الكاتب والفنان عبد الحليم ح ّمود،
عرض فيه أبرز التحدّيات التي تواجه
الجمعيات الثقافية في لبنان.
وأ ّك��د ح ّمود أمام طالب الكلّية أن
الجمعيات الثقافية المحدثة كشفت
عطش الناس للثقافة واستعدادهم
للتفاعل وال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ش��أن
الثقافي ،ال سيما فئة الشباب منهم.
ف��ي وق��ت يكتفي البعض بالتأ ّفف
والنقد الدائم للتراجع الثقافي في
المجتمع من دون اإلتيان بجهد مهما
كان صغيراً.
وقال :الثقافة ليست مكانا ً صعبا ً
ونخبوياً ،ولكن الفكرة في المبادرة
وفي األسلوب ولغة تقديم الثقافة إلى
الناس .آخر ما نحتاج إليه في العمل
الثقافي تقديم التنظير النخبوي.
والشباب إذا لم يأتوا إلينا علينا أن
نذهب نحن إليهم.

ون��� ّوه ح�� ّم��ود بالحضور الفاعل
للمرأة في مختلف األنشطة الثقافية.
معتبرا ً أنّ ال��م��رأة ال تق ّل شأنا ً عن
الرجل في االن��دف��اع واإلخ�لاص في
العمل ،واالس��ت��ع��داد للعطاء ال��ذي
يصل إلى درجة المنافسة.
وتتط ّرق ح ّمود إل��ى ما تع ّرضت
له الشعوب العربية من مصادرات،
ومنها ف��ي المجال الثقافي ،تحت
ش��ع��ار ال ص��وت يعلو ف��وق صوت
المعركة .موضحا ً أنه عندما يتحدّث
اإلن��س��ان ف��ي أم���ور تعني ال��ش��ؤون
الفردية والح ّريات تشهر في وجهه
مثل ه��ذه الشعارات فضالً عن ش ّد
العصب المذهبي والديني ،وال��ذي
غالبا ً م��ا يؤثر حتى على المثقف
نفسه.
وع��ن اإلم��ك��ان��ي��ات المالية التي
تحتاج إليها المشاريع الثقافية ،أكد
ح ّمود أنّ هناك عددا ً من النشاطات
ال يحتاج إل��ى تمويل م��ال��ي كبير،
وثمة عشرات المعطيات التي تؤكد

م��ا ن��ق��ول .مشيرا ً إل��ى دور وسائل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي��ة كوسيلة
إعالمية تمنح إمكانية ّ
بث مجانية
تصل إلى اآلف الناس.
وح�����ول دع����م ال��م��ن��ظ��م��ات غير
الحكومية للجمعيات الثقافية ،اعتبر
ح ّمود أنّ ه��ذا الدعم يبقى إيجابيا ً
ّ
المنظمات ال تضع
م��ا دام���ت ه��ذه
شروطا ً على الجمعيات .وبطيبعة
الحال يكون الدعم مرفوضا ً إذا كان
متأتيا ً من جهات معادية لثقافتنا
وحضارتنا.
ورأى أنّ ج��زءا ً أساسيا ً من مقتل
الجمعيات ه��ي ال��ف��ردي��ة ،ف��ي أن
نصنع شخصا ً وي��دور الباقون في
فلكه .مؤكدا ً أنّ العمل ال��دؤوب هو
ال��ذي يأتي بنتيجة ،وت��ح��دي��دا ً في
العمل الثقافي اإلبداعي ،وأن الواجب
اإلنساني يفترض أن نغيّر بالمقدار
الذي نحن قادرون عليه ،ربما نكون
حالمين ،ف��إذا هو ظ�لام ،إذا لم نكن
موجودين فهو أكثر ظالماً.

بغاية االنك�شاف والتج ّلي« ...موت بلون �آخر»
تدوين مغاير لذاكرة الموت!
النمسا ـ طالل مرتضى

بيروت بعدسة خالد عيّاد
الوجوه والطبيعة واللقطات العفوية
التي تعبّر عن البؤس ،إضافة إلى
لقطات من خ��ارج لبنان لمص ّورين
كانوا قد زاروها للسياحة.
المص ّور الفوتوغرافي العراقي
م��ازن الحميد ش��ارك بأربع لوحات
تجسدان جمال
تصويرية .لوحتان
ّ
الطبيعة في منطقة بشري ،ولوحة
عن التراث العراقي في مدينة بغداد،
وأخرى عن الحيوان.
أم���ا ال���م���ص��� ّورة ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة
إيمان دعيبس ،فقد شاركت بلوحة
تصويرية واحدة التقطتها في منطقة

الوتوات في بيروت .وهي مزيج بين
التراث اللبناني وزيّ امرأة بنغالدشية
ترتدي ال��زي التقليدي في بالدها،
بألوان تعكس تفاصيل الحضارتين.
وقد شارك المصور السوري هيثم
الحسن بخمس ل��وح��ات تصويرية
تحاكي تصوير الماكرو ال��ذي يُظهر
التفاصيل الصغيرة في الصورة عن
ق��رب إلظ��ه��ار جماليته .وق��د التقط
ص���وَرا ً طبيعية وأخ��رى لوجوه في
منطق َتي بيروت وفيترون.
أما صور المص ّورة إيمان زين الدين
األربع ،فقد التقطتها في الشوف وفي

مدينة ص��ور ،وه��ي التجربة األول��ى
لها في حيث المشاركة في معرض
للتصوير الفوتوغرافي ،وقد خاضت
ه��ذه التجربة بتشجيع من جمعية
«حواس» التي تنتمي إليها.
ال��م��ص�� ّورة الفوتوغرافية داري��ن
زغيب شاركت بخمس صوَر تحاكي
الحياة القروية والتراث اللبناني ،وقد
أظهرت عدستها القرى اللبنانية وقت
الغروب.
الحضور أب��دى إعجابه بسبعين
لوحة تصويرية التقطتها عدسات
المص ّورين خالل جوالتهم وأسفارهم.

والفنانون المشاركون الذين قدّموا
شكرهم التحاد جمعيات العائالت
البيروتية على التنظيم الالئق لهذا
المعرض هم :خالد عياد ،د .هشام
بارودي ،أمير المقداد ،إيمان الخطيب،
باسكال مسعود ،إيمان دعيبس ،زياد
الشوفي ،داري��ن زغيب ،إيمان زين
الدين ،يحيى الجمل ،هيثم الحسن،
مازن الحميد ،باسكال مسعود ،سيزار
أبو قيس ،طارق عفارة ،مازن سعادة،
ع�لاء زي��ن ال��دي��ن ،محمد ح��وران��ي،
ووسام المقداد.

وجدة ـ المغرب تحت�ضن ق�صيدة النثر العربية و ُت�سائل جرحها ال�شعري
*

مصطفى بدوي

اخ ُتتمت مؤخرا ً فعاليات ملتقى قصيدة النثر
العربية التي شهدتها مدينة وج��دة في شرق
المغرب .هذا الملتقى الذي ّ
نظمه مختبر التراث
الثقافي والتنمية التابع لكلّية اآلداب والعلوم
اإلنسانية في جامعة «محمد األول» في وجدة
.وقد تض ّمن ندوة علمية ونقدية ،شارك فيها من
المغرب الدكتور رشيد يحياوي ،والدكتور عبد
القادر الغزالي بورقتين نقديتين بالغ َتي العمق.
ت��ن��اول ال��ن��اق��د ال��دك��ت��ور رش��ي��د يحياوي
ف��ي محاضرته «قصيدة ال��ن��ث��ر ...األنواعية
والتناصات» ،الجوانب التأصيلية والجوانب
التفاعلية ،وهامش اإلشكال والصراع بين فصائل
المعيّة والضدّية لهذا المنهج الشعري في العالم
العربي .مستحضرا ً موقف المعارضين لمن
يعتبرون قصيدة النثر دخيلة على األدب العربي
أن العكس صحيح ،وأن أصولها ترجع لكل
اإلشراقات النثرية العربية القديمة ،من بينها
إشراقات النصوص الصوفية التي كانت سبّاقة
لكسر الجدار الفاصل بين الشعر والنثر والتعبير
عن الرؤية المتوترة لعالقة الذات بالعالم.

وبيّن يحياوي أن النقد العربي لقصيدة النثر
يشتغل باستعارات ذات مرجعية جنسانية،
أدّت إلى وجود تص ّور يرى أنه حدث تزاوج بين
النثر وهو مذكر ،وبين القصيدة وهي مؤنث.
ولذلك يتص ّور أن قصيدة النثر توجد في حالة
مهلهلة تحتاج إلى الوزن باعتباره مذكرا ً أيضا ً
لبنائها .مؤكدا ً أن قصيدة النثر كتابة شعرية
تتجاوب فيها حدوس الشاعر للعوالم المختلفة
المرئية وغير المرئية ألنها أفق يضع الذات أمام
ّ
المتشظي في حاضره ومستقبله.
مأزق وجودها
فيما ر ّكزت ورقة الدكتور الغزالي على ضرورة
تجاوز سؤال المشروعية الذي يطرحه البعض في
خصوص قصيدة النثر التي هي في نظره في طور
تأسيس أفق شعريّ مختلف ،يستثمر اإلمكانيات
الالمحدودة للغة في تعالقاتها بالتراث بمختلف
أشكاله وتالوينه .ما يطرح ض��رورة استدعاء
النصية التي
معايير أخرى مرتبطة باإلنجازات
ّ
تنتج معاييرها الخاصة المتجدّدة باستمرار.
مفضيا ً إلى ض��رورة اإلنصات لنبض القصيدة
يؤسسه
المتد ّفق والتواضع أمامها باعتبارها أفقا ً ّ
المحو المتجدّد.
وعلى هامش الندوة العلميةُ ،قدّمت قراءات

شعرية على م��دى يومين ،ش��ارك فيها كل من
الشعراء :حسين حبش (ألمانيا) ،صالح زمانان
(السعودية) ،علي ناصر كنانة (السويد)،
مصطفى بدوي وعبد القادر الغزالي (المغرب).
حميمي مع
وكان الجمهور الحاضر في لقاء
ّ
قصيدة النثر ،بحيث عاش لحظات رائعة وهو
ينصت إلى عزلة الكائن مع حسين حبش وهو
يحمله إل��ى شرفة ال��م��وت م��ن خ�لال استثمار
القدرات الالنهائية لقصيدة النثر وهي تجابه
ّ
والتشظي
أسئلة :الكينونة واليومي والمنفى
الوجودي .أما الشاعر صالح زمانان ،فقد هاجر
نحو لعبة الكونتراست لينسج تفاصيل تخييلية
غارقة في البذاخة والتكثيف االستعاري ،فيما
نحا الشاعر السويدي الجنسية العراقي األصل
ّ
ليشق
علي ن��اص��ر كنانة نحو خيمة ال���ذات
أخاديده الشعرية من خالل الزجّ بالقصيدة في
متاهاتهاومجاهلها.
أما الشاعر المغربي مصطفى بدوي فقد اقترح
نصا ً شعريا ً على مسامع الجمهور الحاضر شيّد
ّ
به إقامته الشعرية التي استثمرت الالذقية
باعتبارها أفقا ً جماليا ً ورمزياً .فيما ظ ّل يطارد
ضوء القصيدة وهو يتع ّقب ريش الخلود بين

أج��راف ال��ف��رات :الرحم الجوهرية لسلسبيل
القصيدة ،يقول:
آه ...من نرجيلة الليل قرب أسوار الرصافة
و«كرم اللولو» في رأس الشمراء
آه ...من قداسة قاسيون وهو يحرس أميرات
الشام في منامهن الوثير!
كما قدّم الشاعر عبد القادر الغزالي قصيدة
طويلة فتح له فيها ح��وارا ً مع سركون بولس،
مش ّرعا ً األسئلة األخرى التي تجترحها القصيدة
وهي تستند إلى عريها ومتاهاتها .
كان الملتقى فرصة حقيقية لمراكمة األسئلة
التي تطرحها قصيدة النثر سواء على المستوى
النصي .ولعل في مشاركة الجمهور
النظري أو
ّ
في الندوة الدليل المادي على تحقيق الملتقى
غاياته التي كان يصبو إلى تحقيقها .مرة أخرى،
نجدّد الشكر لمختبر التراث الثقافي والتنمية
التابع لكلية اآلداب والعلوم االنسانية في جامعة
«محمد األول» في وجدة الذي احتضن فعاليات
هذا الملتقى العربي ،وشكرا ً لكل من ساهم في
التحضير له والسهر عليه ليفتح جرح القصيدة
على مصراعيها.

*كاتب مغربي

ماذا يعني لون إن موتك كان بلون آخر؟ وأنت تكرر
السؤال ذاته اآلن بسليقة القراءة؟ لربما تتل ّمظ الئكا ً لسانك
تحت سقف لهاثك متمتما ً إلى أن تخرج تمتمتك إلى طور
الحكي .إنه ألمر مغ ٍر بأن يكون لموتي طع ٌم ،لونٌ مغاي ٌر!
عبثي مفتعل ُترك عمدا ً على ناصية الورق .عتبة
سؤال
ّ
أولى في مفاز القول .تتوسل اختبارها وتحققها بما يشبه
مغامرة سردية مسفوحة العالئق في مدونات السيرة
الذاتية والتي عرفها تاريخ العالم األدب��ي كما تاريخنا
األدبي مع فارق السياق والثقافة المجتمعية ،كما يقول
النقد ،بوصفها سردي ًة متحققة وسؤاال ً دائما ً فرض على
األدب خيارات ق��راءة أوس��ع مما نظن ،وأكثر عمقا ً مما
يعتقده قارئ عابر.
العراقي سامي البدري ،وعبر مرويته «موت بلون آخر»
الصادرة عن مؤسسة «الرحاب الحديثة للطباعة والنشر
والتوزيع» البيروتية ،نتلمس أن للموت رائح ًة وذاكر ًة
وطعماً ،ال لون فقط .الموت هو الحياة المستحيلة ،عبور
صامت ،والحياة أضغاث أحالم تروى بشفاه القلب.
هذا الطعم /اللون ـ الموت ـ أثث على ال��ورق ذاك��رة،
لعلها ت��روى على عجل الحكاية أو على مهل سردية ال
نهاية لها .لكن البداية ظلت تشي بالسؤال :هل أدركنا
ّ
أن بيت كينونتنا ّ
وهش بما
هش بما يكفي نزيف وردة؟
يكفي رعشة سنبلة؟ وبما يكفي كلمة تقال وال تقال؟ تخاتل
اإلحساس حينا ً من الزمن ،ويخاتلها عن قصد الحكاية
وراويها وسادنها؟
«موت بلون آخر» ،لم تزل كلما يعبرك االسم الحامل،
تدلفك ال��ق��راءة نحو انفتاحات ال��س��ؤال ،س��ؤال الموت
وألوانه .إنه السؤال األكثر ضراوة في المروية ،يتموضع
في ج ّل التفاصيل ليبتدع لذاته مسارا ً فلسفيا ً تعمقه
حدوس القراءة وانفتاح آفاقها.
يقول الناقد أحمد علي ه�لال :للسؤال ذات���ه ،طعم
آخر هو التجربة المضادة والتي تأخذنا إلى الالمألوف
والالمتداول وربما كان هو المسكوت عنه .فقط نتواطأ مع
الوعينا وننكر وعينا جهراً.
«كمال» ،الشاب العراقي الذي استفاق من حلمه على
ثمانِ سنوات من الحرب ،وبفطرية الشاعر الحالم الذي
يبحث عن أفق أوسع لقصيدته ،اشترع بابا ً آمنا ً للهروب
عبر زواج غير متكافئ من فتاة طافحة الغنى .وحدها
بوابة خالصه ،ليعيش عشرين سنة في اغتراب ونفي،
حين انجلت الغمة ووقعت الفأس بالرأس لم يعد في األمر
حيلة .فالزوجة ابنة الحسب والنسب ال تعرف الحياة إال
من منظورها المادي ,وهنا تبدأ العزلة ولمدة طويلة إلى

أن يقضى أمر الله وتنتهي بحادث سير مؤلم مع ابنتها
الوحيدة التي تركت لـ«كمال» طفلة ّذات ثالث سنوات،
حيث ينصرف إلى تربيتها وتعليمها إلى حين اشتعال
جذوة الشوق والحنين إلى العراق ،حيث يحزم أمتعته
ويعود ليجد أن الوجوه ال تشبه الوجوه ،وأن دار السالم
ـ بغداد ـ صارت خضراء وحمراء وصفراء ،حيث يلتقي
بعشقه األول والذي هرب منه بحثا ً عن الحياة ،ليصحو
ذات مرة ويجده مقتوال ً بحجة االختالف الديني .ثم يخسر
المتخصصة في علم االجتماع ربّما للسبب ذاته،
جارته
ّ
إلى أن يتع ّرف إلى «زينب» ،الفتاة المثقفة ويغرق في
عالقة تجعل منه مصدر ازعاج للبعض ،األمر الذي أدى
إلى خسارة حفيدته انتقاما ً بحادث سير مفتعل وإصابة
«زينب» ،وخسارات كبيرة تفتح مجددا ً في رأسه فكرة
الهروب بعد كل هذه اللعنات ،مقتنعا ً أن هذي البالد لم تعد
ألبنائها ،بل أصبحت ملك مجموعة من األشرار يسكنون ما
يسمى «المنطقة الخضراء» ومريديهم المنتفعين .وهذا ما
دفع به للعودة إلى منفاه األولى بعدما اصطحب حبيبته
«زينب» كإرثٍ أخير يواسي به روحه.
من هنا ،انطلقت البذرة األول��ى للمروية «م��وت بلون
آخر» عبر لغتها السهلة الممتنعة ،والتي وشت عالئقها
كتدوينات يومية تستبطن عن دراية عارف في مجالها
الحيوي تاريخا ً بعينه ،وجملة تفاصيل متصلة ومنفصلة
تنفتح دوا ّل��ه��ا على عوالم غاي ًة في الدهشة والتجلّي
واالنكشاف ،تنحو بنا إلى عالم الالمألوف والذي يبقى
أسيرا ً لتأويلنا الثقافي أوال ً وأخيراً.

ندوة في «الندوة» في ذكرى والدة زكي نا�صيف
دعت «دار الندوة» (الحمرا ـ شارع
بعلبك ـ قرب البيكاديللي) ،و«الحركة
الثقافية» ـ أنطلياس ،و«الجبهة
الموحدة لرأس بيروت» ،و«دار نلسن
ّ
تنظمها اليوم
للنشر» ،إل��ى ن��دوة
الجمعة  20أيار ،الساعة السادسة
مساءً ،في الذكرى المئوية ل��والدة
الموسيقي الفنان زكي ناصيف.
يشارك في الندوة كل من :الدكتورة
نجاة الصليبي الطويل ،والدكتور
فكتور سحاب ،والفنان عبيدو باشا،
والمايسترو أن��دري��ه ال��ح��اج .فيما
يديرها الكاتب سليمان بختي.
ويتخلّل الندوة وثائقي عن زكي
ناصيف ،من إع��داد «برنامج زكي
ناصيف للموسيقى ف��ي الجامعة
األميركية في بيروت».

