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ثقافة وفنون
وليد توفيق مك َّرم ًا في النبطية

ب ّري تطلق فعاليات مهرجانات �صور الدولية من الملعب الروماني:
نحن معن ّيون بالمحافظة على هذه الثقافة وعلى هذا التاريخ

7

مصطفى الحمود

صور ـ محمد أبو سالم
أطلقت عقيلة رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،رئيسة
مهرجانات صور الدولية رن��دة عاصي ب�� ّري ،فعاليات
المهرجانات بعد غياب استم ّر لخمس سنوات بسبب
ظروف ضاغطة ،وأسباب تتصل بالضرورات األمنية.
ب ّري أطلقت فعاليات المهرجانات في مؤتمر صحافي
عقدته في الملعب الروماني األث��ري في صور ،بحضور
وزير السياحة ميشال فرعون و رئيس المعهد الموسيقي
الوطني العالي الكونسرفتوار الدكتور وليد مسلّم مم ّثالً
وزير الثقافة روني عريجي ،ومدير المواقع األثرية في
الجنوب الدكتورعلي بدوي ،ورئيس اتحاد بلديات صور
عبد المحسن الحسيني ،ورئيس بلدية صور المهندس
حسن دبوق وأعضاء المجلس البلدي ،والمنسقة التنفيذية
لمهرجانات صور روال عاصي ،وأعضاء الهيئة اإلدارية
وفاعليات ثقافية واجتماعية وإعالمية وكشفية ومهتمين.
وقالت في المؤتمر الصحافي :إن هذا المهرجان يحمل
اآلالف من الرسائل باتجاه ما تتع ّرض له المعالم األثرية
والتاريخية ،من تدمير ممنهج على نحو خطير ،يهدّد
التاريخ اإلنساني بر ّمته ،وهذه خسارة ال تع ّوض.
ولفتت إلى أن هذا التدمير والعدوان كانت قد بدأت
بهما «إسرائيل» في لبنان ،ويستمر في العراق وسورية
واليمن.
وطالبت ب ّري ك ّل األحرار في العالم بالتدخل لوقف هذه
المجزرة التي ترتكب بحق التاريخ وبحق اإلنسانية ،فما
يجري محاولة لمحو الذاكرة والتاريخ ،ونحن معنيون
بالمحافظة على هذه الثقافة وعلى التاريخ.
بدوره أ ّكد فرعون أنه كلما زاد العنف في منطقتنا ،كلما
شهدنا التحدّي والصمود في وجه ما يحاك لنا وللمنطقة.
وما إطالق هذه المهرجانات إال رسالة مفادها أن لبنان هو
بقعة مضيئة في هذا الشرق ،وهو رسالة محبة وثقافة
واجتماع ،بدليل ما يشهده هذه السنة من إقامة أكثر من
 70مهرجانا ً مو ّزعة على كافة المناطق اللبنانية.
وشكر فرعون ب ّري لجهودها الجبارة من أجل إعادة

إحياء مهرجانات ص��ور ،على رغ��م ال��ظ��روف الصعبة
التي نمر بها ،لتبقى هذه المهرجانات فسحة فرح .داعيا ً
المغتربين اللبنانيين واألخوة العرب والجميع للحضور
إلى لبنان واالستمتاع بنشاطاته الفنية والثقافية التي
س��ت��ق��ام ،خ��ص��وص��ا ً م��ه��رج��ان��ات ص��ور الك��ت��ش��اف هذه
المنطقة الغنية بمعالمها السياحية والدينية والثقافية
والتاريخية ،فمن تاريخ الفينيقيين وتاريخ المقاومة
الصامدة إلى تاريخنا اليوم ،هو تاريخ لإلبداع والتط ّور
والعودة إلى الخريطة السياحية.
م��ن ناحيته ،أع��رب مسلّم ع��ن سعادته ب��أن تعود
مهرجانات صور برعاية كريمة من ب ّري التي نذرت نفسها
لخدمة الوطن ،فغدت من عناوين البذل في زمن ق ّل فيه
الباذلون وتكاثر الراكضون وراء المصالح والكسب غير
المشروع.
واعتبر أن هذه المهرجانات الدولية مناسبة فريدة في
أبعادها الثقافية واإلنسانية ،تتبادل في أثنائها الشعوب
معارفها وخبراتها الفنية .كما تتبادل األمم في المعارض
والمؤتمرات السلع واألفكار والتقنيات ،ناقالً تم ّني الوزير
عريجي النجاح لمهرجانات صور التي تق ّرب القلوب
وتعبر الدروب إلى السالم.
وف��ي الختام ،عرضت ب�� ّري برنامج االحتفال الذي
سيفتتح في السابع من تموز مع فرقة «نانا للرقص
المسرحي» الملكة ضيفة خاتون.
وفي التاسع منه ،سهرة المهرجان مع الفنان اللبناني
عاصي الحالني ،ليعود في األسبوع الثاني أي مساء
الخميس في ال��راب��ع عشر من تموز بمهرجان للشعر
العربي يقدّمه الشاعر الدكتور مهدي منصور ،ويشارك
فيه عدد من كبار الشعراء العرب .من لبنان الشاعران
غسان مطر وش��وق��ي ب��زي��ع ،وم��ن مصر الدكتور عالء
الجانب ،وم��ن ال��ع��راق الدكتورة بلقيس حسن ،ومن
تونس الشاعر المنصف المزغني ،ومن عُ مان الشاعر عبد
الله العريمي.
وفي الخامس عشر من تموز ،ستحيي الفرقة الروسية
«»)State Academic Dance Theatre (Gzhel

رعى النائب ياسين جابر االحتفال الذي أقامه مركز كامل يوسف جابر الثقافي
االجتماعي في النبطية ،لمناسبة عيد المقاومة والتحرير ،تكريما ً للنجم العربي
الفنان وليد توفيق ،بطل فيلم «من يطفئ النار» ،الذي دارت بعض أحداثه في النبطية
عام  .1982كما تخلّل االحتفال توزيع إفادات الدورات التعليمية على متخ ّرجي
المركز في الكمبيوتر ،اللغة اإلنكليزية ،والتجميل النسائي لعام  ،2016وذلك في
قاعة االحتفاالت الكبرى في المركز ،بحضور النائب عبد اللطيف الزين ،علي قانصو
مم ّثال النائب محمد رعد ،رئيس جمعية تجار النبطية جهاد جابر ،ورؤساء بلديات
ومخاتير ووفود ثقافية واجتماعية وتربوية وحشد من األهالي والفاعليات .
رحب بالحضور المربّي ماهر الحاج علي ،ث ّم عُ رض فيلم «من يطفئ النار»،
ّ
وبعد كلمة المتخ ّرجين في المركز التي ألقتها باللغة اإلنكليزية الدكتورة آمنة
فرحات ،تحدّث النائب جابر مستهلاّ ً كلمته بتوجيه التحية إلى أرواح شهداء
المقاومة والجيش الذين استشهدوا حتى أستطعنا اليوم أن نعيش في الجنوب
باستقرار وأمن .ث ّم سلّم الفنان وليد توفيق براءة المركز التقديرية.
وجه في مستهلّها الشكر إلى النائب جابر ،ومركز جابر على
وألقى توفيق كلمة ّ
حفاوة التكريم .وقال :لقد ُك ّرمت كثيرا ً في لبنان والعالم العربي ،لكن للتكريم هنا
طعما ً خاصا ً َ
وآخر في حياتي ،له قيمة ألنه تكريم على أغنية وطنية أديتها وعمل
سينمائي قمت به عام  .1982لهذا التكريم رونق خاص ،فهو من أرض الجنوب
المقا ِوم ومن النبطية حاضرة جبل عامل ،مدينة الثقافة والع ّز والصمود.

�أم�سية �شعرية في «بودو» ـ الحمرا

حفلة ستكون مميزة .وختام ليالي المهرجان سيكون
مع الموسيقار ملحم بركات في السادس عشر من تموز.
وعزت ب ّري أسباب تقنين أنشطة المهرجان في صور،
إلى تقليص الدعم الرسمي والظروف األمنية الصعبة
والعجز المالي ال��ذي ت��رزح تحته المهرجانات ،مؤكدة
التصميم على المتابعة وإق��ام��ة المهرجانات أيّ��ا ً تكن
الظروف.
ون ّوهت ب ّري بالراحل المبدع الفنان غازي قهوجي ابن
مدينة صور لما حاكه على مسرح مهرجانات صور ،تاركا ً

بصمة مضيئة في تاريخه الفني الطويل .وعدّدت الفنانين
الذين توافدوا وأطلوا من على مسرح الملعب الروماني،
ب��دءا ً من الراحل الكبير وديع الصافي ،وسليم سحاب،
وغيرهما من المبدعين اللبنانيين والعرب ،إضافة الى
الفرق الفنية العالمية التي شاركت على مدى السنوات
الماضية .فأرشيف المهرجان زاخر بهم.
واغتنمت ب ّري المناسبة ،وجالت مع الحضور في الموقع
األثري الذي يض ّم قوس النصر ،والمد ّرجات الرومانية التي
ستحتضن فعاليات المهرجان في السابع من تموز.

ارتجالي على م�سرح المركز الثقافي الرو�سي
عر�ض
ّ

ح�سين قاووق ...ي�صعد «ال�س ّلم الكوميدي» بموهبة واعدة

لمى ن ّوام
بحضور نخبة من المثقفين اللبنانيين والعرب ،أقيمت أمسية شعرية في مقهى
«ب��ودو» ـ الحمرا ،بالتنسيق مع «منتدى السنونو العالمي للثقافة والحوار».
بمشاركة شاعرتين من الدنمارك :نينا سوس ولينا آسب ،والشاعر العراقي المقيم
في الدنمارك منعم الفقير ،ومن سورية الشاعر عبود سمعو ،ومن العراق غابرييل
عطو (مقيم في أميركا) ،والشاعرة العراقيّة الشابة نسيم الداغستاني.
قدّمت لألمسية الفنانة المسرحية العراقية المقيمة في بيروت (بعد عودتها
من منفاها في النرويج) نماء الورد ،وتخلّل األمسية عزف على آلة البزق للفنان
اللبناني جمال عبد الكريم ،وقدّم الفنان السوري جهاد كدم لوحة من وحي األمسية
كرس ٍم مباشر.
المنسقة الخاصة للمنتدى في بيروت الشاعرة نسيم الداغستاني قالت
ّ
لـ«البناء» :يهدف المنتدى إلى إقامة أمسيات ج ّوالة .كما أنّ لديه مراكز في مصر
والمغرب والبوسنة والنرويج .والهدف من األمسيات الشعرية فتح جسور بين
األدباء في الدول الشمالية في أوروبا والدول الشرقية والعربية خصوصاً.
ألقيت في األمسية قصائد عدّة نالت استحسان الحضور وتفاعلهم.

تو�صيات م�ؤتمر «العلوم الإن�سانية
ومجتمع اليوم» في الجامعة اللبنانية

جهاد أيوب
منذ عشر سنوات ونحن نعيش استسهال العمل في
المسرح ،وأصبحنا نفتقد الخشبة التي تذهلنا ،والتي
نتعلّم منها الصوت والتفكير والبسمة الصافية ،وفنّ
اإلصغاء ،وتهذيب الحدث .هو مرض أصاب أبا الفنون بعد
سياسي أليم
مرحلة اقتصادية محرجة ،وواقع فكريّ ف ّني
ّ
نعيشه ،وتحديدا ً مع غياب التجارب المسرحية الحقيقية
إلاّ نادراً ،ما فرض علينا نمطية استهالكية نقلت الكاباريه
والنوادي الليلية إلى المسرح بحجة «الكوميدي شوو».
وبسرعة ،اجتمع من حول هذه الفكرة مجموعة عاملين
في اإلع�لام والفنّ تقدّر موهبتهم التمثيلية بالتواضع،
وأحيانا ً ليست موجودة.
ونظرا ً إلى عدم االستعانة بهم ،والبطالة ،وتجاهل
وج��وده��م ،ق�� ّرر بعضهم نقل الخبرية بعد أن تب ّنتها
بعض الفضائيات اللبنانية لهشاشتها الفنية ،ولغتها
التسطيحية إلى المطاعم والنوادي الليلية ،ون ّفذوها
بمساحة ضيقة تشبه الكاباريات وال تتطلب أجهزة فنية،
فقط ألوان مغرية ،وديكور فقير يعتمد على شرشف أسود
وعدد من الكراسي الخشبية ،والباقي ال عالقة له بالمسرح
من األس��اس .وقد اعتمدت هذه التي س ّميت «كوميدي
ش���وو» على ال��خ��ط��اب الجنسي ،وال��ص��راخ وال��ن��واح
والمشاهد التهريجية التي تحاكي الغريزة بكل فصولها
مع انتقادات حزبية ومناطقية عنصرية استهالكية،
هدفها اجترار الضحك ،واستجداء البسمة ألنّ وضع البلد
والمجتمع والفكر من ك ّل النواحي «مز ّفت».
ه��ذه اللعبة جعلت بعض المواهب الشابة تعتبر
المسرح مجرد حركة تهريجية ،ونكات جنسية والسالم.
ويعود واقعنا المؤسف إلى أن الثقافة البصرية اليوم
محصورة بالفضائيات وبعض األفالم األجنبية .ومدارسنا
ال تعير الفنّ والمسرح أيّ اهتمام لكثرة المواد التي تحشو
رأس التلميذ .أما المنزل ،فغياب االمن واالمان وقلة المال
لغيا فكرة الذهاب إلى المسرح للتنوير ،خصوصا ً أن
وشح
الفئة الوسطى في المجتمع اللبناني غيّبت ،و ُقتلت،
ّ
وجودها .وللحق ،هي التي صنعت الفكر والفن والثقافة،
وثبّتت حضارة نقول عنها اليوم الفن الجميل!

إذاً ،شبابنا استسهل المسرح ،وق�� ّرر الخوض بما
لديه من موهبة ،وبدورنا نتابعهم بشغف ،ونشاهدهم
بمسؤولية .فما يقدّم أحيانا ً يبشر بوجود موهبة تستحق
الوقوف إلى جانبها ،ومنها موهبة الشاب حسين قاووق
الذي قدّم عرضه المسرحي «كوميدي شوو» منذ أيام على
مسرح المركز الثقافي الروسي.
تعتمد مسرحية «السلّم الكوميدي» من تأليف قاووق
وإخ��راج��ه وبطولته ،وتأليف موسيقي وألحان عازف
البيانو حسام الصعبي ،وأشعار محمد داي��خ ،وغناء
لمياء غندور ،وعازف العود سليم جباعي ،وإيقاع جاد
الصعبي ،تعتمد على المسرح الفقير ال��ذي يستسهل
نقله من الخشبة إلى المدارس والنوادي الصيفية ،وربما
النص على انتقاد القضايا
إل��ى المطاعم .كما تمحور
ّ
االجتماعية بقالب كوميديّ من فصل واحد ،بعيد عن لعبة
اإلض��اءة والسينوغرافيا .وال عالقة له بتنفيذ ما يس ّمى
النص
بالرؤية اإلخراجية .وما يه ّم في هذا العمل ،نظافة
ّ
الذي غيّب اإليحاء الجنسي والتهريج الجسدي ،وقلة
األدب لفظاً ،وأصر على أن يضحكنا بخفة دم ال صراخ
فيها .كما أنّ حضور موهبة تمثيلية جميلة تدعى حسين
قاووق كان الفتاً ،ومحور متابعتنا ،هذا الشاب الموهوب،
والمقبل إلى المسرح من واقع ايامنا يشبهنا كثيراً ،ويملك
«هضامة» مطلوبة ،ورشاقة في حركته ستفيد المسرح
مع األيام.
حسين جسد مطواع وليّن ،محبّب في طلّته ،ويفرض
التواصل بين ما هو على المسرح والصالة بذكاء ناعم
من دون تعمد ،لديه ثقة بما هو عليه ،ورغم انه لم يدرس
المسرح ،وال يعرف ألف باء المستطيل ،ظ ّل أبو الفنون
حلمه ،و لو توفرت لهذا الشاب فرصة أكبر ،وفيها المخرج
ّ
وينظم حركته في
الذي يتفهم مواهب الشباب الواعد،
استخدام صوته وجسده ،وتن ّقله على الخشبة لكانت
النتيجة بالتأكيد مختلفة كلياً ،ال بل منافسة بجدارة.
موهبة حسين جديرة بالدعم وبالمتابعة ،ونحن
وحس المغامرة
بحاجة إلى مواهب جديدة تملك الجرأة
ّ
بشرط التعلم واالستفادة .يشاركه بذلك عازف البيانو
حسام الصعبي ،يعزف بعِ لم ومعرفة ومهارة وذك��اء،
عازف يتقن نغمته ،ويأخذنا معه بسرعة ،أما المغنية

لمياء غندور ورغ��م تجربتها المتواضعة ،فإنها تملك
الحي ،وعدم أكسدته
صوتا ً رخيما ً يحتاج إلى التدريب
ّ
ّ
مع أيّ إحراج يقع على المسرح ،وللحق ،أشعار محمد
دايخ القريبة من نمطية كتابة زياد الرحباني ممتعة،
فيها الكثير من صفعات الواقع ،ورسم صور حقيقية لحال
بلدنا ومجتمعنا برشاقة وبجمال المعنى رغم آالمه .شعر

محمد أفضل من حركته الضعيفة على المسرح.
«السلّم الكوميدي» عمل ف ّني ارتجالي متواضع فيه
بعض المسرح ،وعمل صادق من مواهب واعدة تستحق
أن تنال فرصتها إذا أخذت المسرح بمسؤولية ،واعتمدت
العلم والمعرفة بالفنّ ألنّ الموهبة ال تكفي كي تستمر ،وإذا
استمرت تك ّرر ذاتها.

عُ قد مؤخرا ً مؤتمر «العلوم اإلنسانية ومجتمع اليوم» ،في كلّية اآلداب في الجامعة
اللبنانية ـ الفرع الرابع ،وناقش محاور أربعة هي« :العلوم اإلنسانية والعنف»،
«العلوم اإلنسانية وتحدّيات العولمة»« ،العلوم اإلنسانية والمجتمع الرقمي»،
و«العلوم اإلنسانية والتنمية المستدامة» .وذلك بمشاركة واسعة من الباحثين
واألكاديميين من فروع الجامعة اللبنانية كافة ،ومن الضيوف العرب (تونس
والجزائر) ،أي نحو  23باحثاً .كما ناقش المؤتمر أربع أوراق افتتاحية مهمة .وذلك
برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين ،الذي ألقى كلمة أكد فيها على
الموحد ،وبرعاية عميد كلّية اآلداب الدكتور محمد توفيق أبو
أهمية البناء الجامعي
ّ
علي الذي ألقى كلمة أيضاً ،وبدعم من بلدي َتي زحلة وبعلبك.
وقد سعى المؤتمر إلى طرح جملة من األسئلة الراهنة والخاصة بمجتمع اليوم،
والتحدّيات المطروحة على مجمل العلوم اإلنسانية ،وض��رورة شحذ أدواتها
المعرفية وتطويرها واالستفادة من اإلمكانيات التي تسمح بها التقنية العالية
والرقمية.
وأظهر المؤتمر دور الجامعة مكانا ً وفضا ًء عموميّين للّقاء والحوار وبناء المواطن.
كما أكد أهمية الكتابة والبحث العلمي ،بمثابة مت ّمم للعملية التعليمية الصفية.
وشكر المؤتمرون إدارة كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الفرع الرابع ،ممثلة
بشخص المديرة الدكتورة غادة شريم ،وث ّمنوا الجهد التنظيمي للعاملين في الكلّية:
أساتذة ومد ّربين وعاملين إداريين ،وت ّوجوا ختام أعمال مؤتمرهم الناجح هذا
بجملة توصيات ومنها:
ـ نظرا ً إلى تداخل االختصاصات في الجامعة اللبنانية ،من المفترض انطالقا ً من
موحد في البقاع جامع لالختصاصات
عنوان المؤتمر أن يكون هناك بناء جامعي ّ
كافة ،كي يُن ّفذ بشكل سليم برنامج النظام الجديد «إمد» (إجازة ،ماستر ،دكتوراه)
(.)L.M.D
ـ التركيز على إدراج المعلوماتية مادة علمية من العلوم اإلنسانية ،كما تدريس
علم المنطق لالختصاصات كافة في العلوم اإلنسانية ،وربط مادة المعلوماتية بما
يتناسب وحقل االختصاص.
ـ تأكيد دور األدب بأشكاله كافة في مواجهة موجات العنف ،ال سيما في
المجتمعات المتعدّدة ،وتأكيد على دور منظمة «يونيسكو» في العمل على تشكيل
القيم اإلنسانية وتفعيلها للح ّد من تأثير اإلعالم المر ّوج للعنف.
ـ االهتمام بالثقافة عموماً ،وض��رورة تعزيزها .كما تعزيز الحوارات متعدّدة
الثقافات ،كي تشاع ثقافة السالم واألمان في مجتمعاتنا العربية.
ـ االهتمام بالفلسفة النسوية وتدريسها ،بما يتعدّى كونها مادة اختيارية،
وتدريس فلسفة االختالف.
ـ المراجعة النقدية لمناهج وبرامج العلوم اإلنسانية في ظل «النظام الجديد
(إمد)  ،))LMDلتكون أكثر استجابة فكرية وعملية ،لمجريات التح ّول االجتماعي
المحلي والعالمي .وبما يؤدّي إلى إنتاج منظومة قيمية تربوية وحقوقية ترعى
َ
والمواطنة وحقوق اإلنسان) ،وتشدّد على حق
الحياة االجتماعية (قيم الديمقراطية
االختالف وفكرة الحوار.
ـ إيالء مسألة «العنف ض ّد اإلنسان» اهتماما ً بحثيا ً أكثر ،في ندوة الحقة أو مؤتمر
يستكمل ما بدأه هذا المؤتمر.
ـ تعزيز البحث العلمي واالهتمام بالتراث المادي والالمادي ،كذاكرة حيّة تدعم
الهويّة الوطنية.
ـ إعادة مادة الفنون إلى البرامج ،لما للفنون من دور في التربية اإلبداعية.
ـ إنشاء فِرق بحثية في قسم التاريخ.
ـ جعل عقد المؤتمر في الفرع الرابع مناسبة دورية (ك ّل سنتين) ،تطرح موضوعا ً
متخصصا ً أكثر ،بمساهمات من الفروع المعرفية األخرى.
ّ
ـ اعتماد الطرائق الحديثة وتحسين تعلم اللغات األجنبية.
ـ التواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي.
ـ تشجيع األبحاث التطبيقية لتقنيات المعلومات في اآلداب والعلوم اإلنسانية.
ـ تشكيل فِ��رق بحثية مشتركة بين اختصاصات مختلفة ،ما يع ّزز االنفتاح
والتفاعل بين أساتذة الجامعة.
ـ ضرورة إشراك طلبة الماستر والدكتوراه بأوراق بحثية في المؤتمر المقبل.
ـ توثيق أعمال المؤتمر المقبل سمعيا ً وبصرياً ،كي تكون شهادة حيّة.
ـ طبع أعمال المؤتمر في كتاب.

