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ثقافة وفنون

مديرية م�شغرة في «القومي» ّ
تنظم �أم�سية �شعرية مو�سيقية لمنا�سبة عيد المقاومة والتحرير

�سلوان� 25 :أيار يوم الح�صاد لزرع ارتوى من دماء �شهداء ارتقوا �س ّلم المجد لينت�صر الوطن

أقامت مديرية مشغرة التابعة لمنفذيه البقاع الغربي في الحزب السوري
القومي االجتماعي أمسية شعرية وموسيقية ،احتفاال ً بعيد المقاومة والتحرير،
في مكتب المديرية قاعة األمين عبد الله محسن ،شارك فيها الشاعر الدكتور مهدي
منصور ،الشاعر والممثل سليم عالء الدين ،والفنان مرسيل نصر.
حضر األمسية منفذ عام البقاع الغربي الدكتور نضال منعم وهيئة المنفذية،
عضو المجلس القومي جرجي الغريب ،مدير مديرية مشغرة وس��ام غزالي
وأعضاء هيئة المديرية ،فاعليات حزبية وبلدية واختيارية .وحشد من القوميين
االجتماعيين والمهتمين.
بعد النشيد اللبناني ونشيد الحزب ،ألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية
وجت
البقاع الغربي أنطون سلوان كلمة قال فيها :في بدايات القرن العشرينُ ،ت ّ
قسمت
المؤامرات على أمتنا بحدثين اثنين؛ األول اتفاقية «سايكس ـ بيكو» التي ّ
أمتنا إلى كيانات ،والثاني «وعد بلفور» الذي قدّم لليهود المنتشرين في أصقاع
العالم ،بأن تكون فلسطين مركز «دولتهم اليهودية» المزعومة« .دولتهم» التي
أنشئت واعترفت فيها األمم المتحدة ودول كثيرة قبل أن تعلن دستورها ،ومن دون
أن تعيّن حدودها كباقي دول العالم.
وأضاف سلوان :بعد ذلك بدأت بمحاولة تحقيق أحالمها التوسعية فخاضت
أراض تابعة لدول مجاورة ،مطمئنة بأن ك ّل أرض تطأها أقدام
حروبا ً واحتلت
ٍ
وتوسعوا شماال ً حتى
جنودها تصبح ملكا ً لهم .فاحت ّل جنودها الجنوب اللبناني
ّ
وصلوا إلى العاصمة بيروت ،وفرحوا ظ ّنا ً منهم أنهم تم ّكنوا من توسيع حدود
دولتهم.
ولكنهم لم يدركوا ولم يتو ّقعوا أن يكون في أ ّمتنا أبطال ال تعرف قلوبهم معنى
الخوف ،وال تعرف إرادتهم االنكسار وال سواعدهم الهزيمة .أبطال ثاروا وجاهدوا،
قاوموا وانتفضوا على مدى أكثر من عشرين سنة إلى أن كان الخامس والعشرين
من أيار ،وكان التحرير وكان االنتصار الذي نحتفل بعيده السادس عشر اليوم.
هذا االنتصار كان يبدو للبعض مستحيالً ،ولكنه بدا لنا حتمياً .أل ّنك «إذا رأيت
الظالم مستمرا ً في ظلمه فاعرف أن نهايته محتومة .وإذا رأيت المظلوم مستم ّرا ً في
مقاومته فاعرف أن انتصاره محتوم».
الخامس والعشرين من أيار كان يوم الحصاد لزرع ارتوى من دماء الشهداء
الطاهرة وتشذب بأياديهم المباركة ،ونهل من إرادتهم الصلبة وصبرهم الذي ال
ينضب ،شهداء ارتقوا سلّم المجد لينتصر الوطن .واليوم نحتفل بعيد المقاومة،

عيد التحرير وعيد النصر بالشعر والقصائد والموسيقى واأللحان .مع شعراء
وفنانين امتشقوا الكلمة سيفا ً واأللحان مشاعل وخاضوا بها معارك من أجل
قضية وجود وع ّزة وكرامة.
وأكد سلوان على نظرة الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األدب ،الذي
يشكل جزءا ً من نظرته الفلسفية إلى الحياة والكون والفن .فاألدب والفنّ ال يمكن أن
يتغيّرا أو يتجدّدا إال بنشوء نظرة فلسفية جديدة تتناول قضايا األ ّمة الكبرى ،أي
قضايا الحياة والكون والفن التي تشتمل عليها هذه النظرة.
والموسيقى ليست لغة العواطف فحسب ،بل هي لغة الفكر والفهم أيضا .إنها
لغة النفس اإلنسانية بكل ظواهرها وبواطنها ،لقد قال أنطون سعاده« :لو لم أكن

نفسي ،الشتهيت أن أكون ألحانا ً تمت ّد مع أمواج الكون الخفية ،وتالمس القلوب
النابضة فتح ّول نبضاتها ح ّبا ً وق� ّوة ،وتالمس القلوب المتحجرة فتعيد إليها
نبضات الحياة المنسية».
وختم سلوان كلمته بتالوة أبيات شعرية .ثم ألقى الشاعران مهدي منصور
وسليم عالء الدين عددا ً من قصائدهما من وحي الخامس والعشرين من أيار ،ومن
الظروف التي تم ّر بها األ ّمة والمؤامرات التي تحاك ضدّها ،خصوصا ً من قبل أطراف
عربية ش ّذت عن القاعدة ،وكان من المفترض أن يكون موقفها إلى جانب المقاومة.
ثم أنشد الفنان مرسيل نصر عددا ً من األغاني واألناشيد الوطنية والقومية.
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إنّ مسيرة الفنان فرانك ستيال ( )1936ومراحله الفنية ،وتط ّور صنعته
منذ أعماله األول��ى ،يمكن تتبّعها منطقياً .فهو منذ عمله «Tomlinson
 »Court Parkعام  ،1959كان يضع عمله الف ّني في مواجهة مع الترتيب
المنطقي للعناصر التي تدخل في تأليفه .فش ّكلت المتواليات باأللومنيوم «les
 »toiles aluminiumعند ستيال قفزة بالنسبة إلى سابقاتها ـ أي اللوحات
السوداء« »les toiles noiresعام  1960ـ من حيث اإلصرار على تحديد
األشكال وعشوائيتها.
مد ّستيال في هذه األعمال ،إلى فتح زاوية من زوايا اللوحة ،أو زاويتين ،أو
األربع معاً ،ثم رسم سطحها بوساطة خطوط ،جمعت بين األطراف وا ّتجهت
نحو مركز اللوحة ،ليحصل في ك� ّل م��رة على شكل مختلف؛ ه��ذا ما جعل
اختيار حدود اللوحة ،في البداية ،يحكم تط ّورها بشكل منطقي ،كما في عملَ ْيه
« »Kingsbury Rumو« ،»Marquis de Portagoوكذلك بالنسبة إلى
طريقة رسمه على سطح اللوحة في عمله «.1960 »Avicenna
يتجلّى هنا دور الفنان في كيفية اختياره اقتطاع زاوية من زوايا اللوحة،
محدّدا ً شكلها النهائي ،كشكل الصليب الذي يحمله عمله «Ouray» 1960ـ
 .1961وتعرف هذه المتواليات ِباسم «اللوحات المقطوعة» أو تقنية «اللوحة
المتش ّكلة» « ،»Shaped Canvasوقد ط� ّور ستيال من خاللها ،مجموعة
ّ
الخطي ،وقد عمل بها منذ 1960ـ1961
أعمال ر ّكز فيها على الشكليّة والمنطق
وحتى 1965ـ .1966فجعل اللوحة على شكل صليب أو مثلّث أو غير متوازي
األض�لاع ...ثم أ ْتبَع سلسلة لوحاته األلومينيوم بسلسلة أخرى ذات سطح
نحاسي أو أخضر باهِ ت.
رمادي اللّون ،معتمدا ً لونا ً معدنيا ً واحدا ً وهو أصفر
ّ
ُ
ولهذه المجموعة أهمية من وجهات نظر عدّة ،إذ إنها تبرز مشهديّة خطيّة،
تجلّت عنده منذ اللوحات السوداء.
بحسه النقدي على العناصر التي تحدّد الشكل النهائي
كان دائما ً يحكم
ِّ
للّوحة ،لكن ذلك قد تبدّل ،إذ إن تقطيع اإلطار الداخلي ،أي الهيكل «،»chassis
هو الذي يعطي اللوحة شكلها النهائي ،كما أضاف إليها األل��وان على عكس
اللوحات السوداء.
وقد استفاد من معرفته واختباره وتع ّمقه ألعمال جاسبر جونز ،حيث تحمل
لوحاته منطق المعضلة ،أي ثنائيّة متناقضة ،والتي طبعت عملية اإلبداع الفني
لديه؛ فهي تحمل جزءين متناقضين لكنهما يؤدّيان في النهاية إلى خالصة
واحدة ،تفرض نفسها .ويظهر هذا المنطق في لوحات ستيال من حيث ترتيب
المقسمة إلى مستطيالت ،يفصل بينها نفقان
العناصر المل ّونة والرماديّة،
ّ
مربّعان ،في أحدها شرائط تتراوح بين األسود المرمد ،واألخرى بين األزرق
واألصفر واألحمر واألخضر .وهذا ما نجده في لوحاته السوداء والمعدنية ،إذ
إنّ مبادئه تتجلى في عمله «معضلة جاسبر» « ،»Jasper’s dilemmaوكذلك
حسه النقدي شكليا ً وتصويريا ً وبصرياً ،فيحمل هذا العنوان تنظيما ً لم يقتصر
ّ
فقط على أعمال الستينات بل تجلّى في أعمال ستيال كلّها .فإذا وجد حلاّ ً في هذه
اللوحة ،لما س ّماه «معضلة جونز» (1962ـ )1963فاألمر قد تعداّها بالتحديد.

 فنانة تشكيلية

ال�سفير الفرن�سي متط ّوع ًا
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«ر ّواد ال�شرق» تك ّرم �س ّتة من الفنانين الراحلين الكبار برعاية وزارة الثقافة
ّ
نظمت «لجنة تكريم ر ّواد الشرق» احتفاال ً ف ّنيا ً على مسرح
قصر األونيسكو ،لمناسبة عيد الموسيقى برعاية وزارة
الثقافة ،ك ّرمت خالله ستة من النجوم الكبار الذين رحلوا عن
عالمنا ،تاركين وراءهم إرثا ً فنيا ً غزيرا ً يشفي قلوب عشاق
الفنّ في زمن الفنّ الهابط وه��م :العمالق ودي��ع الصافي،
شحرورة الوادي صباح ،المميز نصري شمس الدين ،عاشق
رجي ،والشاعر والموسيقار الكبير زكي ناصيف،
الفنّ عصام ّ
وصاحبة الصوت الرائع سعاد محمد.
حضر االحتفال المدير العام السابق للشؤون الثقافية
فيصل طالب مم ّثالً وزي��ر الثقافة ريمون عريجي ،العقيد
حاطوم مم ّثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،المقدّم أيمن
سنو مم ّثالً مدير عام أمن الدولة ،المقدم حسين خشفة مم ّثالً
مدير عام األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،المقدّم
ه��ادي أبو شقرا مم ّثالً مدير عام األم��ن العام اللوء عباس
ابراهيم ،نقيب الصحافة عوني الكعكي ،ونخبة من عشاق
الفن الجميل وأهالي المك ّرمين.
وتحدّث رئيس «لجنة ر ّواد الشرق» الدكتور أنطوان
عطوي عن توقيت الحفل ال��ذي عُ �دّل ألن عيد الموسيقى
يصادف في رمضان ،مشيرا ً إلى أنّ تكريم كل من الفنانين
رجي ،زكي ناصيف،
الراحلين :نصري شمس الدين ،عصام ّ
سعاد محمد ،ودي��ع الصافي ،وصباح ،يلقي الضوء على
هؤالء المبدعين الذين تركوا للبنان إرثا ً ال يق ّل قيمة عن اآلثار
التاريخية المنتشرة في أرجاء لبنان.
وختم :نتاجهم نتاج الكرمة في الخوابي تنتظر متذ ّوقيها
وأب��واب الخمارة مقفلة والمفاتيح بأيدي وسائل اإلعالم
المرئية والمسموعة والمكتوبة.
ثم قدّم الفنان جهاد األطرش نفحة عن المسيرة الفنية
خصص الحفل من
وعن حياة كل من الفنانين الس ّتة الذي ّ
أجل تكريمهم.
بدورها ،ألقت شادية زيتون دوغان كلمة نقيب الفنانين
المحترفين ،فلفتت إلى أنّ الموسيقى هي لغة النفوس التي

تطرق أبواب المشاعر ولغة الفهم والفكر والمرآة التي تتجلى
فيها مدنيات الشعوب وحضاراتها.
وأضافت أنّ الموسيقى هي الصلة اإلنسانية األعمق
واألوثق بين البشر والقضية الحقيقية والشأن الثقافي المهم
والدينامية التربوية التي تساهم في تقدّم المجتمع ورقيّه.
من جهته ،لفت نقيب الصحافة عوني الكعكي إلى أصالة
المك ّرمين وتميّزهم بأعمالهم الفنية على رغم مرور سنوات
على رحيلهم .وأشار إلى أنه على رغم غيابهم تبقى ذكراهم
العطرة ترافق أصواتهم الغ ّريدة.
وأضاف :أمام هؤالء العمالقة ونحن نترحم عليهم ،أجد
نفسي أقدّم عظيم الشكر واالمتنان إلى «لجنة تكريم ر ّواد
الشرق» التي أتابعها منذ سنوات ،وهي التي ق ّررت اإلضاءة

على عباقرة أنبتتهم هذه األرض المعطاء.
وأثنى على دور رئيس اللجنة وأمينة السر إكرام الشرق
وسائر أعضاء اللجنة.
وأخيراً ،ألقى كلمة وزير الثقافة ريمون عريجي ،المدير
العام السابق للشؤون الفنية فيصل طالب ،مشيرا ً إلى أن نزار
قباني قال يوماً« :أبكي دائما ً حين تختلط حدودي بحدود
الناس ،فال أكاد أعرف من م ّنا الشاعر ومن م ّنا المستمع ،أبكي
حين يصبح الناس جزءا ً من صوتي وأبكي ألن مدينة عربية
على األقل ال تزال بخير ،مدينة كشجرة التين تفتح ذراعيها
ألفواج العصافير».
وسلّط الضوء على بيروت مدينة اإلبداع التي ما انف ّكت
تفتح ذراعيها للحياة وعشاقها وترقب مواكب المبدعين لتقدم

مقاوم ًا في وادي الحجير
«منح َّبك» ...م َ
َر�سم ًا ِ
لمى ن ّوام
في عيد المقاومة والتحرير ،وتمجيدا ً لهذا اليوم المباركّ ،
نظم اتحاد بلديات
جبل عامل و«جمعية إب��داع» ،بمشاركة «المنتدى الف ّني المقاوم» و«جمعية
الخطاطين» و«منتدى الفنان الجنوبي» و«منتدى طيف المبدعين» ،مَرسما ً فنيا ً
ّ
مفتوحا ً تحت عنوان «منحبّك» ،تعبيرا ً منهم على مدى حبّهم لسيّد االنتصارات،
األمين على دماء الشهداء ،السيد حسن نصر الله.
وفي ج ّو س��اده النشاط والحماسة ،وعلى أنغام أناشيد النصر ،تو ّزع
ّ
وخطاطين ،في مختلف أرجاء محمية وادي
الفنانون من رسامين ونحاتين
الحجير ،ليعبّروا بطرقِهم عن معنى االنتصار ومعنى كلمة «منحبّك» بالنسبة
إليهم.
المرسم بالفنّ المقا ِوم،
رئيس «جمعية إبداع» الشاعر علي عباس وصف هذا
َ
واعتبره تحي ًة للمقاومة والمقاومين .وأ ّكد أنّ الفنانين والموهوبين جاؤوا
للتعبير عن افتخارهم بالمقاومة التي صنعت االنتصار عام  2000حتى اآلن.
مرسم «منحبّك» يؤ ّكدون من خالل
وأش��ار عباس إلى أنّ المشاركين في
َ
أعمالهم أنّ المقاومة موجودة في عقول أبناء الجيل الجديد وقلوبهم وإبداعهم.
وقال :كما أبدع المقاومون في صنع االنتصارات ،يبدع الفنانون اآلن في التعبير
عن مدى حبّهم وتقديرهم لهؤالء البواسل.
منسقة الفنون في «جمعية إبداع» قالت لـ«البناء» :يشترك في
إيفا هاشمّ ،
هذا النشاط فنانون أتوا من مختلف المناطق اللبنانية ليشاركو بعرس النصر،
وليعبّروا عن افتخارهم بالمقاومة .ووادي الحجير هو رمز الصمود ،ورمز هزيمة
العد ّو الصهيوني .شارك في المرسم  125ف ّنانا ً أتوا لالحتفال بالريشة واللون
الصهيوني عن أرضنا.
أرض كانت سببا ً أساسيا ً لدحر
على ٍ
ّ
مدير «منتدى الفنان الجنوبي» حسن سلوم ،وصف وادي الحجير بالج ّنة
على األرض ،وأنه إلها ٌم للفنانين .وأشار سلوم إلى أنّ «جمعية إب��داع» هي
رمز للفنّ  ،ووصفها بالصدر الرحب على الصعيدين الف ّني والثقافي ،معبّرا ً عن

سعادته لمشاركته في هذا النشاط مع فنانين آخرين.
من ناحية أخ��رى ،شكر مدير «منتدى طيف المبدعين» عبد الله السيد،
«جمعية إبداع» على إقامة هذا المرسم .من ّوها ً بإقامته على األرض التي صنعت
االنتصار.
مديرة اللجنة المنظمة أليسار عمرو قالت إن التحضيرات الواسعة لهذا
المرسم وإطالق النشاط بهذه الدقة وهذا االتقان ،أمور تعبّر عن مدى براعة
َ
شعب المقاومة في تحقيق انتصاراته في ك ّل ميدان.
تحت ك ّل شجرة وفي ك ّل زاوية من هذا الوادي ،كانت أنامل الفنانين تعبّر عن
كلمة «منحبّك» ،وتشهد قطرات األلوان على محبة هؤالء الفنانين للمقاومين
والشهداء .الفنان علي الزين جعل لوحته ت��ردّد كلمة «منحبّك» بطريقته
الخاصة ،فاستوحى من العنوان جملة «من حبّك» ورسمها بألوانه.
أما زهراء عميس ،فكانت لها فكرتها المبتكرة ،ورسمت وجه الشهيد علي
صالح المل ّقب بـ«قاهر الميركافا» ،مشير ًة إلى أنها في هذا المرسم تعبّر عن
حبّها للمقاومة ولسيّدها.
لم يكن الرسم باأللوان وحده الموجود في النشاط ،بل في ‘طاللة مميزة
وجديدة ،ظهرت زه��راء حمود بلوحتها المرسومة بالنحت على الخشب.
وقالت :أشارك مع «جمعية إبداع» ألعبّر عن سعادتي باالنتصار على طريقتي
الخاصة.
أما الخطاط حسين يونس ،فقال إن ّ
خط المقاومة أجمل خطوط القلب ،وهذا
ما دفعنا إلى الحضور والمشاركة في مرسم فنّ المقاومة.
الحب والمقاومة ،عُ رضت أعمال
وبعد نهار حافل بألوان النصر ولوحات
ّ
الفنانين ،واخ ُتتم النشاط بكلمة لرئيس «جمعية إبداع» الشاعر علي عباس،
وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض ،اللذان شكرا الفنانين،
مث ّم َنين دوره��م البارز في تسجيل حضور المقاومة وشعبها وأعياد النصر
المتوالية على هذا الجبل .وفي الختام و ّزعت شهادات التقدير على المشاركين
جميعاً.

إليهم قوارير العطر و أطواق الياسمين ،كما ترقب الحبيبة
فارس أحالمها يأتي إليها على صهوة الشوق والحنين.
وأردف :هو الزمن الجميل إذا التي تقلّد أوسمة اإلبداع
شعرا ً ولحنا ً وصوتا ً وأداء على صدور كبار من بالدي .أطال
الله أعمار من ال يزال منهم ينشر رحيق الجمال في ربوعنا
ورحم آخرين ارتحلوا لكنهم ما زالوا يحرضوننا على مقاومة
العبث واالعتالل واالختالل ،كبار سكنوا الوجدان والذاكرة
الحي
والتاريخ وانتصبت قاماتهم في فضاء حضورنا
ّ
وصدحت أصواتهم في تردّدات الزمن المفتوح على الرسوخ
والتج ّذر.
ً
وسأل :هل يكون العيش اسما على مسمى إذا لم تجرح
ظلمته مصابيح الكلمة والموسيقى واأللوان فيستبدل بنشوة
اإلحساس بالوجود مغمورا ً بغيث الفرح والدهشة؟ وهل
يكون االحتفال بالحياة بغير الغوص على دررها والبحث
عن كنوزها؟
وختم :أيها النجوم الساطعة في سماء الذاكرة والفن
األص��ي��ل :ال��ودي��ع والصباح والشمس والسعاد والزكي
والعصام ،شكرا ً ألننا عشنا في زمانكم ،شكرا ً ألنكم َق ْطر
الندى على صباحاتنا والنسيم العليل في أماسينا ،شكرا ً
على الفرح الجميل وعلى الحزن الجميل وعلى الزمن الجميل
الذي ليس كمثله زمن.
وقدّمت اللجنة عربون التقدير والوفاء ألقارب المبدعين
الرحلين وه��م :إبن الفنان نصري شمس الدين مصطفى،
وزوجة الفنان عصام رجي نوال ،وابن أخ الشاعر والموسيقار
زكي ناصيف نبيل ،وابنة خالة الفنانة سعاد محمد إلهام
األسير ،وابنة شقيقة الشحرورة صباح كلودا عقل ،وشقيق
العمالق وديع الصافي العقيد إيليا فرنسيس.
وأحيا الحفل النجوم :عفيف شيا ،زاه��ي صفية ،فهد
عقيقي ،بيرتا أبي راشد ،كاتي زخور ،شادي عيدموني ،ماريا
ع��ازار ،وفرقة هياكل بعلبك للرقص الشعبي بقيادة عمر
صلَح.
حمادة ُ

مصطفى الحمود
قام السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون بزيارة سينما «ستارز» في
ديبلوماسي من السفارة ،بينهم رؤساء المراكز الثقافية
النبطية ،يرافقه وفد
ّ
الفرنسية في الجنوب والسكرتيرة األولى في السفارة سابرينا أوبرت.
وجال السفير والوفد المرافق في أرجاء السينما التي يقوم بترميمها فريق
مسرح اسطنبولي بعد  27سنة من إغالقها .وشارك السفير مع المتط ّوعين
الشباب في عملية بناء خشبة المسرح من جديد ،معتيرا ً أن ما يقوم به هؤالء
تاريخي للمسرح والسينما اللبنانيَين من خالل إعادة الضوء
الشباب إنجاز
ّ
والحياة إلى سينما «الحمرا» في مدينة صور ،واليوم إلى سينما «ستارز» في
النبطية .وأهمية هذا المشروع أنه يقوم على التط ّوع من أجل بناء ثقافة في
الجنوب تجمع ثقافات مختلفة من العالم من خالل المهرجانات والتدريبات
ثقافي في مدينة النبطية وفي الجنوب عموماً.
تؤسس لمستقبل
والورش التي ّ
ّ
ب��دوره ،رحب المم ّثل والمخرج قاسم اسطنبولي بزيارة السفير والوفد
المرافق إلى السينما وهي قيد الترميم ،مشيدا ً بأهمية التعاون مع المراكز
الثقافية المحلية واألجنبية التي عليها أن تلعب دورها في الشراكة والتعاون
الثقافي في المناطق المه ّمشة ،بعيدا ً عن مركزية بيروت الثقافية ،ما يساهم في
ثقافي متوا ٍز.
إنماء
ّ
وجه السفير الفرنسي تحية إلى الشباب المتط ّوعين وقال
وفي ختام جولتهّ ،
إنه سعيد جدا ً بزيارتهم وللتعرف إلى هذه التجربة الرائدة وإلى هذا المكان
الجميل الذي يذ ّكره بالفيلم اإليطالي «سينما باراديسو» .وقال للشباب :أنتم
تصنعون «سينما باراديسو» اللبناني بأجسادكم وإيمانكم بالثقافة من دون أيّ
تمويل للمشروع ،ونحن نأمل في التعاون معكم ألن ذلك من واجبنا ،ونطلب من
الجميع دعم الثقافة في لبنان ،وخصوصا ً الشباب في المناطق اللبنانية كافة.
وتعتبر سينما «ستارز» صالة السينما األخيرة في تاريخ النبطية ،إذ شهدت
على الحقبة الذهبية للسينما فيها ،والتي استمرت حتى بداية الحرب األهلية
اللبنانية .واستضافت السينما ألمع الوجوه الفنية ومنهم :وديع الصافي،
صباح ،هيام يونس ،مارسيل خليفة ،أنطوان كرباج ،فهد بلاّ ن ،سميرة توفيق.
ومن المفترض أن تفتح السينما أبوابها في آب المقبل بالتزامن مع انطالق
الحدث المسرحي األ ّول في النبطية «المهرجان الدولي للمسرح».

