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انتهى عيد الفصح في الغرب... واآلن 
دور الطوائف الشرقّية في بلدان عّدة: 

من روسيا واليونان إلى جانب أساسي 
من العالم العربي. بعد استعادة آالم 

عيسى الناصري على درب الجلجلة غدًا، 
تكون القيامة في اليوم الثالث. وفي 

 
ً
انتظار العيد يبتكر املؤمنون أشكاال

مختلفة ملواكبة الطقوس التي 
تعود إلى أزمنة سحيقة. في ساحة 

، نشرت 
ً
مدينة لفيف األوكرانية مثال

السلطات املحلية مجّسمات عمالقة 
لبيض العيد، مزدانة بالقش وزهور 
الربيع، استعدادًا الحتفاالت الفصح 

األرثوذكسي، األحد املقبل. (يوري 
دياشني ــ أ ف ب) 

خبر
صورة

و

خبر عاجل 
فايسبوك مضّر للسوريني

دمشق ــ وسام كنعان

مع اندالع االنتفاضة السورية، 
أفرجت الجهات الرسمّية عن 
مواقع التواصل االجتماعي. 
 

ّ
تويتر وفايسبوك اللذان ظال

، صارا فجأة 
ً
محجوبني طويال

 
ّ
متاحني للجميع! لكن يبدو أن

«االستخدام املفرط» لفايسبوك، 
 الجهات الرسمّية. 

َ
لم يرق بعض

هكذا، واظبت قناة «اإلخبارّية» 
 
ّ
التي ال تزال في فترة البث

التجريبي على عرض خبر عن 
 كثرة 

ّ
دراسة أميركية أثبتت أن

استخدام فايسبوك تسبب العديد 
من االضطرابات الغذائية. صورة 

ثابتة للخبر منقوًال عن شاشة 
القناة، جرى تناقلها على املوقع 

الشهير. وذّيلت الصورة بتعليقات 
ة التي «قررت 

ّ
ساخرة من املحط

على ما يبدو أن تبقى تحت البث 
التجريبي مدى الحياة».

بانوراما

«رؤى» شبابية
لبنان بعدسة الالجئني

الكاميرا ستدخل من جديد إلى 
حياة الهامش بمبادرة من جمعّية 

«مهرجان الصورةـ ــ ذاكرة». 
 Cives بالتعاون مع جمعّيتي
Mundi اإلسبانية، و«إنسان»، 
 ضخمة 

ً
أطلقت «ذاكرة» ورشة

لتدريب ٨٠ شابًا وشابة من 
الالجئني املقيمني في لبنان الذين 

تتراوح أعمارهم بني ١٤ و١٨ عامًا. 
تحت عنوان «رؤى»، سيشارك 

الشباب في حلقات تدريب على 
التصوير الفوتوغرافي ستة 

أشهر. املشاركون املقيمون بني 
ضواحي بيروت وصيدا، ينتمون 

إلى جنسيات مختلفة، وستعرض 
أعمالهم في خالصة الورشة ضمن 
معارض تقام بني لبنان وإسبانيا. 

«رؤى» هو املشروع الثالث 
«ذاكرة» بعد «لحظة»، و«ما بعد  لـ
قا حياة أطفال 

ّ
اللحظة» اللذين وث

املخّيمات الفلسطينية.

ع هدير البوسطة 
«أمم» تستعيد ١٣ نيسان 

لتذكير اللبنانيني بحادثة عني 
الرمانة التي أشعلت شرارة 

الحرب األهلية في ١٣ نيسان 
مم 

ُ
(أبريل) ١٩٧٥، اختارت «أ

للتوثيق واألبحاث» ابتكار 
«بوسطة»، لكن من نوع آخر. 

تحت عنوان «الباص إن 
حكى»، سينطلق اليوم من 

«الهنغار» باص يجول على 
 
ً
اللبنانية، محّمال املناطق 

بصور من أرشيف الحرب. 
الباص أعّدته جمعّية «أمم» 
بالشراكة مع برنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي، ومشروع 
«تعزيز السلم األهلي في 

لبنان»، وسيجول على 
 بمادة توثيقية 

ً
املناطق، محّمال

ليوميات الحرب وأحداثها. 

لالستعالم: 01/962509 
و01/553604

علي السقا

الفلسطينية؟  للقضية   «
ّ

حــل في  «قولكن 
لن نجد اإلجابة في جعبة السياسيني، بل 
عند طالب «النادي الثقافي الفلسطيني» 
فـــي «الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة األمـــيـــركـــيـــة». 
كونها  مــن  أبــعــد  الفلسطينية  «الــقــضــيــة 
شأنًا يلفت االهتمام الدولي. إنها قبل كل 
شيء وعي الشعب الفلسطيني لقضيته، 
ه بالعودة إلى دياره»، يقول عوض 

ّ
ولحق

عوض. طالب الغرافيك الفلسطيني املقيم 
فــــي مـــخـــّيـــم عــــني الـــحـــلـــوة، كـــتـــب وأخـــــرج 
الكوميدية  املسرحية  ؟»، 

ّ
«قولكن في حــل

الـــتـــي تـــعـــرض فـــي «الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
األميركية» عند السابعة والنصف مساء 
الــيــوم. جــمــع عـــوض نــمــاذج مختلفة من 
فلسطينيي الشتات ووضعهم في مخّيم 
الحدود»،  واحــد أطلق عليه اسم «مخّيم 
ـــــــه كـــمـــا تـــخـــبـــرنـــا الــــقــــّصــــة قــــريــــب مــن 

ّ
ألن

ة. 
ّ
األراضي الفلسطينية املحتل

ــق 
ّ
داخــــــل هـــــذا املــــكــــان املـــتـــخـــّيـــل، ســتــتــحــل

ـــــتـــــوّجـــــهـــــات،  شــــخــــصــــيــــات مــــخــــتــــلــــفــــة ال
ومتعارضة اآلراء. هناك ستيفاني اآلتية 
مــــن أمـــيـــركـــا حـــيـــث عـــاشـــت الــبــحــبــوحــة، 
انــشــغــال جـــدي بالقضية  عـــن أي  بــعــيــدًا 
 اهــــتــــمــــام 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. يــــنــــصــــّب كــــــــل

ســتــيــفــانــي عــلــى آخـــر صــيــحــات املــوضــة، 
وطرق الحفاظ على جمالها. ابنها روني 
ال يعرف شيئًا عن بلده األم، وهو نموذج 

عن مهجرين فلسطينيني ولــدوا وكبروا 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، تــحــت الــســطــوة 
املتعامي عن  األمــيــركــي،  لــإلعــالم  املطلقة 

أي إشارة إلى املأساة الفلسطينية. 
لم  الــذي  العجوز  يــوســف،  وهنالك أيضًا 
يغادر املخيم منذ النكبة. يناقش أفكاره 
بحّدة، ويستشيط غضبًا من أولئك الذين 
وبالالجئني.  بالوطن  وفرطوا  استهانوا 
يــوســف رجــــل تــقــلــيــدي، كــمــا تــشــيــر إلــيــه 
حـــالـــة زوجــــتــــه زكــــيــــة، املـــــــرأة املــســتــكــيــنــة 
والعاجزة، بعكس ابنتها عائشة. تنتفض 
الذكوري،  الشابة في وجــه املجتمع  هــذه 
وفــــي مــواجــهــة الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي الـــذي 
في  ها 

ّ
حق مثل  حقوقها،  أبسط  يحرمها 

العمل. عائشة ليست الشخصية الثائرة 
الــــوحــــيــــدة عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة، بــــل تــرافــقــهــا 
جـــاكـــرتـــا، الـــخـــادمـــة اإلثـــيـــوبـــيـــة فـــي بيت 
ستيفاني. أّما عال، صديقة عائشة، فتقرر 
 هذه الحقيقة عن 

ً
أن تعمل راقصة، خافية

عائلتها وعن أهل املخّيم. 
لــــيــــدي غــــاغــــا ســـفـــيـــرة الـــــســـــالم الـــعـــاملـــي 
ها ال تقوم 

ّ
الــحــدود»، لكن ستزور «مخيم 

 هذه «الدوشة»، 
ّ

إال بالرقص. ووســط كل
 الــجــمــيــع على 

ّ
ســيــأتــي حــنــظــلــة، لــيــحــث

التفكير بوطن اسمه فلسطني، قد يصير 
في يوم ما منسيًا. 

7:30 مساء اليومـ ــ «الجامعة اللبنانية األميركّية» 
(قريطم ـــ بيروت). لالستعالم: 01/786456   

LAU ليدي غاغا تراقص حنظلة في


