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ّ
الكتاب يتجول في قرى زغرتا!

ّ
حضارية تبدأ بالصين وتنتهي بمدينة الشمس
في  22و 23تموز (يوليو) ،تستعيد كركال «طريق الحرير» في رحلة

كركال ،جان ميشال جار ،ليزا سيمون ،خوسيه فان دام

«بعلبك» تطفئ شمعتها الستين
على «طريق الحرير»
بيار أبي صعب
كانت نايلة دو فريج رئيسة لجنة
«مـ ـه ــرج ــان ــات ب ـع ـل ـبــك ال ــدول ـ ّـي ــة»
بــاس ـمــة وم ــرت ــاح ــة ،ع ـلــى املـنـصــة
بــن الفنان البعلبكي الكبير عبد
الحليم كــركــا ووزيـ ــري السياحة
(ميشال فــرعــون) والثقافة (رونــي
الـ ـع ــريـ ـج ــة) وال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــرة ال ـس ــاب ـق ــة
(ف ــاع ـل ــة ال ـخ ـيــر ال ــدائ ـم ــة ك ـمــا ردد
ال ـج ـم ـيــع) لـيـلــى ال ـص ـلــح ،ورئ ـيــس
ّ
بلدية بعلبك األسـبــق حمد حسن
وم ـح ــاف ــظ بـعـلـبــك ال ـه ـ ّـرم ــل بشير
خ ـ ـضـ ــر وال ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــاة… إنـ ـ ـ ـ ــه م ــوع ــد
االعالن عن برنامج الدورة الستني
لـ «بعلبك» ،بما تشكله من مفترق
ط ــرق فــي حـيــاة املـهــرجــان العريق
وفنانيه والقيمني عليه وجمهوره.
ب ــرن ــام ــج هـ ــذا الـ ـع ــام ( ٢٢ت ـم ــوز/
يـ ــول ـ ـيـ ــو  ٢٨ -آب /أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس)،
ي ـس ـت ـنــد إلـ ــى م ــزي ــج م ــن األس ـم ــاء
وامل ــواعـ ـي ــد ال ـت ــي ت ـض ـمــن االق ـب ــال
ال ـش ـع ـب ــي وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح الـ ـتـ ـجـ ــاري،
وال ـع ــروض الـنــوعـ ّـيــة الـتــي ترتكز
ّ
إلى الجاز والتانغو… مع محطة

ّ
أساسية هي عرض االفتتاح الذي
يحمل بصمات ابــن املــديـنــة الــذي
كـتــب صـفـحــات مـشــرقــة فــي سجل
ال ــرق ــص ال ـعــربــي .ف ــي اسـتـعــراض
ضخم ،غني بــاأللــوان والثقافات،
يستعيد الكوريغراف عبد الحليم
كــركــا «طــريــق الـحــريــر» فــي رحلة
حـضـ ّ
ـاريــة تـبــدأ بالصني وتنتهي
بمدينة الشمس ( ٢٢و ٢٣تموز/
ي ــول ـي ــو) .وم ــن ال ـع ـي ــارات الثقيلة
ت ـجـ ّ
ـاريــا طـبـعــا ج ــان مـيـشــال جــار
( )٧ /٣٠امل ـ ـع ـ ـتـ ــاد عـ ـل ــى ل ـب ـن ــان
مـ ـن ــذ ع ـ ـقـ ــود ،ي ـ ـعـ ــود ب ـمــوس ـي ـقــاه
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ـ ّـيـ ــة ،وأح ـ ـ ـ ــد ع ــروض ــه
الضخمة بالصوت والـصــورة من
النوع الذي يملك ّ
سره Electronica
 . Vol IIالحدث التجاري اآلخر هو
حفلة ميكا ( ،)٨ /٤أيضًا وأيضًا
ّ
نجم الـبــوب الــذي يحن دائـمــا إلى
ج ـ ـ ــذوره ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،ويـسـتـقـطــب
الجماهير املراهقة .وهناك أيضًا
املوعد «الشرقي» على أدراج معبد
بــاخــوس ال ــذي أعـيــد تــرمـيـمــه ،مع
املـ ـط ــرب ــة املـ ـص ـ ّ
ـري ــة ش ـي ــري ــن عـبــد
الوهاب التي عادت عن اعتزالها ـ ـ

لحسن حظنا ـ ـ بعد ّأيام من اعالنه
(.)٨ /٢٨
ّ
ّ
النوعية األخــرى تتوزع
العروض
بني الجاز فيوجن مع «رباعي بوب
جايمس» ( ،)٨ /١٢والجاز والبلوز
مع ليزا (نينا) سيمون (…)٨ /٢١
وأخ ـي ـرًا الـتــانـغــو االرجـنـتـيـنــي مع
خــوس ـيــه ف ــان دام (وجـ ـ ــان لــويــس
راسينفوس وجــان فيليب كــوالر).
فـ ــان دام وص ـح ـبــه س ـي ـح ـيــون في
مـعـبــد بــاخــوس ( )٨ /٢٨مــؤلـفــات
عبقري التانغو كارلوس غارديل.
وه ـ ـنـ ــاك م ــوع ــد آخ ـ ــر مـ ــع امل ـطــربــة
عبير نعمة التي تأخذنا في رحلة
مـهـيـبــة ب ــن أع ـم ــدة ال ـه ـي ـكــل ،على
خ ـطــى أب ــي ال ـط ـيــب امل ـت ـنـ ّـبــي ،عبر
اليونان وتركيا وأرمينيا ،سوريا
والـ ـ ـع ـ ــراق وامل ـ ـ ـغـ ـ ــرب… .ف ــي م ـكــان
ليس ببعيد عن «األندلس»! موسم
دسم وواعد… .سيكتمل قريبًا مع
االعــان عن مفاجآت «مهرجانات
ّ
الدولية».
بيبلوس
ّ
«مـهــرجــانــات بعلبك الــدولــيــة» :مــن ٢٢
تموز (يوليو) حتى  ٢٨آب (أغسطس) ـ ـ
baalbeck.org.lb

الجنوب «ينبض» لفلسطين
ً
إحياء للذكرة الـ  68للنكبة،
ّ
سيشهد لبنان في  14و 15أيار
(مايو) الجاري مهرجانًا رياضيًا
ـ ثقافيًا لألطفال والشباب من
الجنسني تحت عنوان «نبضات
إلى فلسطني» ،لتثبيت حق
العودة وتأصيل روابط الشباب
الفلسطيني بأرضهم .في ّ 14أيار،
الدراجون من ّ
سينطلق ّ
مخيم نهر
ً
ً
البارد (شماال) ،وصوال إلى منطقة
وادي الزينة على مشارف ّ مدينة
صيدا الجنوبية ،علمًا بأنه يسبق
انطالقتهم أمسية فنية في نهر
ً
البارد ،احتفاال بذلك .في اليوم
التالي ،سيلتحق بهؤالء ّ
دراجون
من صيدا ويذهبون معًا إلى قرية
حوال الحدودية (مسافة  200كلم)،
ّ
ّ
املخيمات
سيمرون بجانب
فيما
ّ
والتجمعات الفلسطينية على طول
الطريق.
مواز ،ستجرى في هذا
خط
على
ٍ
اليوم جنوبًا الكثير من املباريات
ّ
ستتوجه مجموعة
الرياضية ،كما
من ّ
ّ
والدراجني من «معتقل
العدائني
الخيام» إلى العديسة ،قاطعني
مسافة تقارب الـ  15كلم .ومن بني
هؤالء ّ
دراجون وعداؤون محترفون
يرغبون في تشجيع الرياضات
األقل ممارسة في أوساط األطفال
والشباب الفلسطيني.
أما على الصعيد الفني ،فيستمتع

ّ
ّ
املشاركون بنشاط فني يتخلله
مسرح راقص ،وأغنيات وطنية،
وإلقاء شعر ونثر.
هذا الحدث ّ
املميز ،من تنظيم
«مركز التواصل االجتماعي ـ
أجيال» ،بالشراكة مع أندية محلية
فلسطينية ولبنانية ،وبالتنسيق
مع «مؤسسة جورج حاوي
الثقافية» ومع بعض البلديات
الجنوبية ،و«مركز حوال الثقافي»،
ّ
املحرر.
و«معتقل الخيام»
لكن ملاذا اختيار الرياضة إلحياء
ذكرى احتالل فلسطني من قبل
ّ
املتحدث
العدو الصهيوني؟ يؤكد
باسم املنظمني ربيع صالح في
ّ
اتصال مع «األخبار» أن لهذه
املبادرة أهدافًا رياضية واضحة
ّ
تتمثل في تسليط الضوء على
عدد من الرياضيني الفلسطينيني

واللبنانيني ،وتكوين مفهوم
املسافة والجهد الحركي ،كما
الوقت والجهد الحركي عند
األطفال والشباب املشاركني ،وكسر
الحواجز عند األطفال والشباب
ّ
تكونت عن طريق الخطأ ّ
جر ّاء
الظروف التي يعيشون في ظلها،
وطبعًا ،رفع الوعي عمومًا ألهمية
ممارسة الرياضة وخصوصًا
الجري وركوب الدراجات الهوائية
ألسباب صحية وبيئية.
إلى جانب هذه األهداف الرياضية
ّ
الواضحة ،يلفت صالح إلى أن
«نبضات إلى فلسطني» تهدف
بشكل أساسي إلى «تسليط الضوء
إعالميًا على القضايا الحقوقية
للفلسطينيني في لبنان ،وال ّ
سيما
ّ
حقهم في ممارسة هذا النوع من
ً
النشاطات فوق أرضهم ،فضال
عن ضم عدد كبير من األندية
واملهتمني بالشأن الرياضي للعمل
على هدف مشترك» .وسيرفع
ّ
املشاركون عريضة تحث على
إعطاء الفلسطينيني الحق في
املشاركة بالدوري اللبناني ـ
في جميع الرياضات ـ لتسهيل
مشاركتهم في املنتخبات الوطنية.
«نبضات إلى فلسطني» 14 :وّ 15أيار
ـ من الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
مساء .لالستعالم01/304226 :
السابعة

من جوالت المعرض

ليلى يمين
امل ـش ـك ـل ــة األس ــاس ـ ّـي ــة ل ـ ــدى االن ـ ـسـ ــان امل ـع ــاص ــر،
وخـصــوصــا فــي عـصــر الـعــوملــة وامل ـع ـلــومــات ،هي
مشكلة التواصل ّ
بحد ذاته .ودائمًا ّما كان يحاول
ّ
اختراع ما ّ
يسهل ّ له هذا التواصل ،إل أنه يصطدم
بعوائق كثيرة .لعل فكرة التواصل هي األساسيةّ
ّ
تشكل ّ
مادة
في الفكر الثقافي ،فالثقافة واملعلومات
أســاسـ ّـيــة لـلـتــواصــل بــن األش ـخــاص بــا حــواجــز.
الثقافة ّ
مجردة ،تمنح االنسان الفرصة للتواصل
مع غيره من دون صعوبة ،شرط توافر املـ ّـادة .أماّ
أعضاء «اللقاء الثقافي» ،فيحاولون في نشاطاتهم،
وتحديدًا في معرضهم ّ
الجوال للكتاب ،توفير هذه
ّ
ّ
املادة لسكان قضاء زغرتا ،ويحاولون فتح مجال
ّ
جديد ،وطريقة ّجديدة للتواصل مع الناس .هذا ما
يؤكد عليه منظم املـعــرض ،وعضو في مجموعة
«ال ـل ـقــاء الـثـقــافــي» ن ــزار عــاق ـلــه ،مـضـيـفــا« :هــدفـنــا
ّ
األساسي هو التواصل مع سكان البلدات الواقعة
في قضاء زغــرتــا ،وتوسيع هامش التواصل بني
ّ
خالل الكتاب».
أعضاء اللقاء وأولئك
الناس ،من ّ
«م ـعــرض الـكـتــاب ال ـج ـ ّـوال» كـمــا ي ــدل عليه اسـمــه،
انـطـلــق أخ ـي ـرًاّ ،لـيـتـجـ ّـول بــن ق ــرى ق ـضــاء زغــرتــا،
حيث يقضي كل سبت في بلدة ،على أن يزور 52
ّ
ّ
يستمر على مدى
ضيعة في  52أسبوعًا ،أي أنــه
سنة كاملة .افتتح املعرض نشاطه في  23نيسان
ّ
العاملي للكتاب،
(أبريل)  ،2016في مناسبة اليوم
فــي بـلــدة عــرجــس ،وانـتـقــل الـسـبــت ال ــذي يليه إلــى
بلدة بنشعيّ ،ثم إلى أصنون ،حيث القى نجاحًا
وشهد عــددًا كبيرًا من الزائرين ،وقــد تخلله عدد
ّ
من القراءات من كتاب وشعراء محليني ،بالتعاون

ّ
مــع وزارة الثقافة وات ـحــاد بلديات قـضــاء زغــرتــا.
ّأمــا محطته القادمة ،فستكون في بلدة قره باش،
يــوم السبت ّ 14أي ــار (مــايــو) .كيف وج ـ َ
ـدت فكرة
ّ
ّ
املعرض؟ اللفت في بلدات القضاء أنه رغم قربها
الجغرافي بني بعضها ،والتقارب الفكري ألبنائها،
ال يوجد صلة وصــل متينة بــن البلدة واألخ ــرى.
لذا ّقرر أعضاء «اللقاء الثقافي» تحويل معرضهم
السنوي للكتاب ،في فصل الصيف ،إلى معرض
ً
ّ
ّ
ومتجول في الضيع ،محاوال
مستمر طوال السنة
شـ ّـد الــربــاط بينها عبر الـكـتــاب .هــذا املـعــرض هو
ّ
ّ
بأهمية
بمثابة تشجيع ،وتــأكـيــد ،وتذكير الــنــاس
الـكـتــاب بـخـ ّ
ّ
ـاصــة ،والـثـقــافــة بـعـ ّـامــة ،وأهــمـيـتــه على
صـعـيــد ال ـتــواصــل ال ـف ـكــري واالج ـت ـمــاعــي .يـهــدف
ّ
املعرض في جوهره إلى ّ
التقرب من الناس بطريقة
سلسة وراقـيــة ،ويمنح فرصة للتالقي بعيدًا عن
ّ
ضجيج املدن وضغط الحياة .كما أنه يفسح املجال
للتحاور والتعبير عن الــرأي ،والتفاعل مع اآلخر،
ُّ
وتفهم وجهة نظره.
ّ
عشرة صباحًا حتى الثامنة مساء،
منذ الحادية ّ
يتناوب أفــراد اللقاء على العمل ،إلى أن يأتي زائر
ّ
إل ــى املـ ـع ــرض :ي ـســاعــدونــه ح ــتــى ي ـجــد طـلـبــه بني
الكتب العديدةّ .ثم يعودون الى الطاولة الصغيرة،
محاولني إيجاد موضوع يتناقشون بــه ،في حني
ّ
تمأل رائحة القهوة واملتة املكان ،وترصد الكاميرا
ّ
ك ــل حــركــة .جـلـســات بسيطة ك ـهــذه تـمـنــح هــؤالء
األش ـخــاص األم ــل ،ال ــذي هــو أس ــاس اسـتـمــرارهــم
ّ
في عملهم .األمــل ،والتمن ّي بأن يستطيعوا تغيير
ّ
شيء صغير في نفس كل زائر ،مؤمنني بأنهم ال
بـ ّـد مــن أن يحصدوا مــا زرع ــوا مــن معرفة ،مهما
طال الزمن.

