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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
فكر
نصف قرن من العطاء على المستوى الفكري العام كما على المستوى األكاديمي .منذ ستينات القرن الماضي ،خطا قدمًا في «طريق
َّ
ّ
الواقع الطائفي الذي تأسس عليه لبنان .كرواد النهضة الكبار من شبلي شميل إلى هشام
االستقالل الفلسفي»،
بهدف التأسيس ﻟ«مجتمع جديد» ،يتخطى ّ
ّ
ّ
شرابيّ ،أسس خطًا منهجيًا متماسكًا ،قارب من خالله ،وبلغة العصر ،كل القضايا الفكرية

ّ
أيمن زيدان« ...سيبيا» معتقة بالحنين
قريبًا على الشاشة

نادين كنعان

ّ
احتفال تكريمي اليوم تنظمه «الجامعة األنطونية» و«معهد العالم العربي»

(مروان طحطح)

ّ
ّ
ناصيف نصار ...رائدًا لـ «نهضة عربية ثانية»
ناصيف قزي
ً
سهال أن ّ
تقدم ناصيف ّ
نصار
ليس
( )1940فـ ــي عـ ـج ــال ــة فـ ــي م ـنــاس ـبــة
ت ـ ـكـ ــري ـ ـمـ ــه الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ف ـ ـ ــي «ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
األنـطــونـ َّـيــة» فــي ب ـيــروت ،بــاالشـتــراك
مــع «مـعـهــد ال ـعــالــم ال ـعــربــي» (راج ــع
ً
ال ـك ــادر) فــي بـ َّـاريــس .لـيــس سـهــا أن
تفي الرجل حقه بعد نصف قرن من
العطاء على املستوى الفكري العام
كـمــا عـلــى املـسـتــوى األكــادي ـمــي .منذ

رسم معالم الطريق لمرحلة
جديدة في الفكر العربي
المعاصر ،ركيزتها َّالعقل وقيم
الحرية والديمقراطية والعدالة
والمساواة
ّ
ّ
ستينات القرن املاضي ،خطا املفكر
الـلـبـنــانــي الـنـهـضــوي املـتـمـ ّـيــز ،قدمًا
ف ــي «ط ــري ــق االس ـت ـق ــال الـفـلـسـفــي»،
بهدف التأسيس ﻟ «مجتمع جديد»،
يتخطى الواقع الطائفي الذي َّ
تأسس
َّ
عليه لـبـنــان ،لتتحقق فـيــه ،عـلــى ما
قال ،طموحات الشباب اللبناني ،وال
سيما «بـعــد هــزيـمــة ال ـعــرب الكبرى
َّ
أمــام إسرائيل عــام  .)1( »١٩٦٧إال أن
شيئًا من هذا لم يحصل .وقد يكون
ش ـ ـعـ ــوره ،ف ــي م ــا ب ـع ــد «بـ ـفـ ـق ــدان أي
أمــل بــاإلصــاح» ،هو الــذي دفعه إلى
َّ
«نظرية القيم».
حصر اهتمامه بـ
يقول ّ
نصار في هذا الصدد« :كنت قد
َّ
عقدت الـعــزم على االهتمام بنظرية
القيم منذ كتابي «طريق االستقالل
الفلسفي» ( ،)١٩٧٥ألني وجدت منذ
ذلــك الـحــن أن فلسفة العمل والقيم

هـ ــي مـ ـح ــور ال ـف ـل ـس ـف ــة ،وأن حــاجــة
العالم الـيــوم ،والـغــرب بخاصة ،إلى
فـلـسـفــة ج ــدي ــدة لـلـعـمــل وال ـق ـيــم هي
أعمق من أي حاجة أخرى» (.)2
أم ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـه ـ ـج ـ ـي ـ ـتـ ــه ،فـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــول:
«مـ ـنـ ـهـ ـج ـ َّـيـ ـت ــي الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـف ـ َّـي ــة ت ـق ـضــي
االنطالق في التفلسف من مشكالت
ال ـح ـيــاة ال ــراه ـن ــة ،ال ـح ـيــاة الـعـمـيـقــة
املـ ـت ــدفـ ـق ــة ،امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـددة ،امل ـت ـص ــارع ــة
مــع نـفـسـهــا ،فــي مـسـتــويــاتـهــا كــافــة،
وليس من تاريخ الفلسفة ،مع العلم
أن ال ـف ـي ـل ـســوف ال يـنـسـلــخ أب ـ ـدًا عن
تاريخ الفلسفة» (.)3
في أي حال ،فقد كان ناصيف ّ
نصار
قد انطلق في مساره الفلسفي الذي
يحاكي ثقافة العصر بدراسة الفكر
الــواق ـعــي عـنــد اب ــن خ ـلــدون  -عـنــوان
األط ــروح ــة (بــال ـفــرن ـسـ َّـيــة) ال ـتــي نــال
على أساسها شهادة الدكتوراه في
الـفـلـسـفــة م ــن «جــام ـعــة ال ـس ــورب ــون»
عـ ــام  ...١٩٦٧األطـ ــروحـ ــة ال ـت ــي شــاء
مــن خاللها تظهير مفهوم الحداثة
ف ــي الـ ـت ــراث ال ـع ــرب ــي وتـفـعـيـلـهــا في
الــزمــن ال ـح ــال ــي ...لـ ُـيـصــدر بـعــد ذلــك،
كتابيه األســاسـ ّـيــن« :نـحــو مجتمع
ج ــدي ــد /م ـقــدمــات أســاسـ َّـيــة ف ــي نقد
املجتمع الطائفي» ( ،)١٩٧٠و«طريق
االس ـت ـقــال الـفـلـسـفــي /سـبـيــل الفكر
ال ـ ـعـ ــربـ ــي إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ـ َّ
ـريـ ــة واإلب ـ ـ ـ ـ ــداع»
( ،)١٩٧٥ال ـلــذيــن رس ــم بـهـمــا مـعــالــم
ال ـط ــري ــق ملــرح ـلــة ج ــدي ــدة ف ــي الـفـكــر
ال ـع ــرب ــي امل ـع ــاص ــر ،رك ـيــزت ـهــا الـعـقــل
َّ
والديمقراطية والعدالة
وقيم الحرية
واملساواة.
قـ ــارب ن ـ ّـص ــار ف ــي ك ـتــابــاتــه الــاحـقــة
ـات ع ـ ـ ـ ّـدة ،م ــن «م ـف ـه ــوم األم ــة
م ـش ـك ـ ٍ
بني الدين والدولة» ...إلى «اإلشارات
واملـ ـ ـس ـ ــال ـ ــك /م ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــوان اب ـ ـ ــن رش ــد

إلـ ــى رح ـ ــاب ال ـ َـع ـل ـم ــان ـ َّـي ــة» ،م ـ ـ ــرورًا ب ـ
«الفلسفة في معركة األيديولوجيا»،
و«تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورات األمـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة»،
و«منطق السلطة /مدخل إلى فلسفة
األم ـ ـ ــر» ،و«ال ـت ـف ـك ـيــر والـ ـهـ ـج ــرة /من
َّ
العربية الثانية»،
التراث إلى النهضة
و«بــاب الحرية» ،وغيرها ...ومــا إلى
َ
ذل ــك م ــن ق ـضــايــا ،جـعــلــت م ـنــه ،وعــن
ّ
عربية ثانية».
حق ،رائدًا لـ «نهضة
لقد رســم نـ ّـصــار لنفسه ،وكـمــا رواد
ّ
شميل إلى
النهضة الكبار من شبلي
هشام شــرابــي ،خطًا فكريًا منهجيًاّ
مـتـمــاسـكــا ،ق ــارب مــن خــالــه ،وبلغة
ّ
ّ
الفكرية ...فكان
العصر ،كل القضايا
ديـكــارتـيــا فــي م ـطــارحــاتــه ،عقالنيًا،
ي ــؤث ــر ف ــي ق ــول ــه الـفـلـسـفــي الـجــدلـ َّـيــة

َّ
َّ
االجتماعية .تأثر بالفلسفة
الواقعية
ال ـغــربـ َّـيــة الـحــدي ـثــة وامل ـع ــاص ــرة ،وال
سيما منها الفكر النقدي.
كـمــا ال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى تفاعله
وتــأثــره بالفكر الـعــربــي فــي مراحله
املتقدمة كــافــة ،مــن العصر الوسيط
إلى الحديث واملعاصر ...مع التنويه
باملكانة الـتــي استحقها فــي ثقافته
فكر انطون سعادة االجتماعي.
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ان ـ ـه ـ ـمـ ــاكـ ــه ب ــال ـك ـت ــاب ــة
والـ ـت ــألـ ـي ــف ،ش ـغ ــل ن ـ ّـص ــار مـنــاصــب
عـ ّـدة ،فكان أستاذًا زائـرًا في «جامعة
لوفان» عام  ،1978وأستاذًا للفلسفة،
على امتداد أربعة عقود ،في الجامعة
َّ
اللبنانية ،وعميدًا لكلية آدابها بني
عــامــي  ١٩٩3و  ...١٩٩7وب ـعــد ذل ــك،

برنامج التكريم
ب ــدءًا مــن الـخــامـســة مــن بـعــد ظـهــر ً ال ـي ــوم ،تحتضن «الـجــامـعــة
األنطونية» (الحدث ـ بعبدا) احتفاال تكريميًا لناصيف ّ
نصار.
ينطلق البرنامج بكلمة رئيس الجامعة األب ميشال جلخ ،تليها
كـلـمــة مــديــر ع ــام «مـعـهــد ال ـعــالــم ال ـعــربــي» ف ــي ب ــاري ــس معجب
الــزهــرانــي ،ثم كلمة مدير كرسي املعهد الطيب ولــد العروسي.
وتتخلل البرنامج وقـفــات وأض ــواء على نتاج ناصيف نصار
الفكري والفلسلفي مــع نخبة مــن االختصاصيني والباحثني
اللبنانيني وال ـعــرب واألجــانــب هــم :عبد االل ــه بلقزيز (امل ـغــرب)،
مايكل فري (أملانيا) ،أدونيس العكرة وأنطوان سيف (لبنان).
وينتهي االحـتـفــال بكلمة لناصيف نـ ّـصــار ،وتسليمه ميدالية
«معهد العالم العربي» في باريس وريشة «الجامعة األنطونية».

َّ
االجتماعية بني
عميدًا ملعهد العلوم
عامي  2001و.2003
يـ ـس ـ َّـج ــل ل ـن ــاص ـي ــف ن ـ ـ َّـص ـ ــار دف ــاع ــه
ال ـ ـشـ ــرس عـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة إب ـ ـقـ ــاء مـ ــادة
َّ
التعليمية يوم
الفلسفة في املناهج
ح ــاول بعض قصيري النظر فــي ما
َّ
ـط ــة ال ـن ـهــوض ال ـتــربـ َّ
ـويــة»
س ـمــي «خ ـ
املساس بها.
سبق لقسم الفلسفة في كلية اآلداب
والـعـلــوم اإلنـســانـ َّـيــة (ال ـفــرع الثاني)
ّ
يتصدر
أن كـ َّـرمــه عــام  ،٢٠٠٠قبل أن
اسمه عام  ،٢٠٠٨سلسلة «اسم علم»
ُ
َّ
األنطونية ...
التي تصدرها الجامعة
ّ
بكتاب عنوانه «ناصيف نصار علم
ّ
تضمن
االستقالل الفلسفي» والــذي
تـعــريـفــا ب ــه وبـمــؤلـفــاتــه ،ومـجـمــوعــة
دراسات حول فكره.
وي ــأت ــي ت ـكــري ـمــه الـ ـي ــوم م ــن «مـعـهــد
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي» ف ـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس،
َّ
األنطونية ،وفي هذا الزمن
والجامعة
ال ـع ــرب ــي ال ـه ـج ــن بـ ــالـ ــذات ،ت ــأك ـي ـدًا،
َّ
فكرية كبيرة في
ليس على أنه قامة
ّ
العربية املعاصرة فحسب...
الثقافة
ب ــل إن فـ ـك ــره ،ك ـم ــا ف ـك ــر أم ـث ــال ــه مــن
ّ
الفعليني ،هو الطريق
رواد النهضة
األنـ ـج ــع ل ـل ـخ ــروج م ــن ال ـع ـث ــار ال ــذي
تتخبط فـيــه مجتمعاتنا الـعــربـ َّـيــة،
وبــالـتــالــي ،إع ــادة بنائها على القيم
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ال ـحــريــة
والعدالة ومبادئ حقوق اإلنسان.
 .3 .2 .1ناصيف َّ
نصار ـ علم االستقالل
ٌ
الفلسفي ،مقتطفات من «يوم في حياتي»
صفحة .341
«نــاصـيــف نـ ّـصــار م ـكـ ّـرمــا» 17:00 :بعد
ظهر اليوم ـ ـ ـ «الجامعة األنطونية» (الحدث
بعبدا) ـ لالستعالم 05/927000 :ـ ـ ّ
مقسم:
1051
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م ـنــذ أك ـث ــر م ــن أربـ ــع سـ ـن ــوات ،اتـخــذ
النجم السوري أيمن زيــدان ()1956
قـ ـ ـ ــرارًا ب ــاالب ـت ـع ــاد عـ ــن امل ـس ـل ـس ــات،
ّ
وات ـج ــه ص ــوب م ـشــاريــع فـنـيــة تـقــلــل
مــن حسرته تجاه واقـ ّـع درام ــا بــاده
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـعـ ـ ّـد أحـ ـ ــد ص ـ ــن ـ ــاع م ـج ــده ــا،
وامل ـســاه ـمــن ف ــي ان ـت ـشــارهــا عــربـيــا.
هكذاّ ،
جسد خالل هذه الفترة بطولة
ثــاثــة أف ــام روائ ـيــة ســوريــة («األب»
ل ـب ــاس ــل ال ـخ ـط ـيــب ـ ـ ـ  ،2015و«درب
السما» لجود سعيد ـ  ،2016وأخيرًا
«م ـســافــرو ال ـح ــرب» لـسـعـيــد أي ـضــا)،
كما أخرج هذه السنة فيلمه الروائي
«أمينة» .وقد شهدت السنوات العشر
امل ــاضـ ـي ــة ،والدة ث ـ ــاث م ـج ـمــوعــات
قصصية ،ه ــي« :لـيـلــة رم ــادي ــة» (دار
بعل ـ ـ  ،)2008و«أوج ــاع» ( )2015ثم
«تفاصيل» ( )2018عن دار «نينوى».
الـ ـي ــوم ،ي ـع ــود ال ـف ـن ــان الرت ـ ـ ــداء ثــوب
ّ
املقدم التلفزيوني ضمن مشروع كان
ّ
هو عرابه .ضمن املروحة البرامجية
الجديدة لقناة «لنا» السورية التي
تتخذ مــن ب ـيــروت م ـقـ ّـرًا لـهــاُ ،يبصر
برنامج «سيبيا» قريبًا النور ،ليكون
ثالث تجربة من نوعها لزيدان بعد
«وزنك ذهب» ( )1998و«لقاء األجيال
ـ ـ  2009ـ ـ (مــوس ـمــان) عـلــى تلفزيون
«أبوظبي».
فـ ــي م ـ ـسـ ــرح «فـ ـ ــرسـ ـ ــاي» فـ ــي شـ ــارع
ال ـح ـم ــرا ال ـب ـي ــروت ــي ح ـيــث ت ـتــواصــل
الـتـحـضـيــرات لـلـعـمــل ،التقينا أيمن
زي ـ ـ ـ ــدان حـ ـ ــول هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـت ــي
يـصـفـهــا ب ـ ـ «ال ــوج ــدان ـي ــة أك ـثــر منها
إعــامـيــة .هــذه امل ـ ّـرة املسألة متربطة
ّبموضوع يؤرقني في حياتي ،وأرى
أنـ ــه م ــن الـ ـض ــروري ال ـت ـط ـ ّـرق إلـيــه…
ّ
األم ـ ـ ــر م ـت ـع ــل ــق بـ ــاألمـ ــس وال ـ ــذاك ـ ــرة
وب ـج ـي ــل ك ــام ــل ع ـل ـي ـنــا اإلفـ ـ ـ ـ ــادة مــن
خبراته».
ّ
ُول ـ ــدت ال ـف ـكــرة م ــن «ق ـنــاع ـت ـنــي بــأنــه

ال يـ ـمـ ـك ــن خ ـ ـلـ ــق واقـ ـ ـ ـ ــع ج ـ ـ ّـي ـ ــد وغـ ــد
ّ
أف ـض ــل إذا ل ــم ن ـت ـعــلــم م ــن ال ـب ــارح ــة.
ال ـج ـي ــل ال ـق ــدي ــم ع ـل ــى ع ــاق ــة وثـيـقــة
ب ــذاك ــرة امل ـك ــان ،وأســال ـيــب الـتــواصــل
بــن ال ـن ــاس ،وط ــرق الـعـيــش والـحــب
والتعبير وغيرها من أوجه العالقات
االجتماعية قبل زمن مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي» .وي ـتــابــع« :ك ــل امل ـنــازل
فيها حكايا الناس الذين سكنوها.
وعـلـيـنــا اإلن ـص ــات ل ـه ــؤالء ،ومـعــرفــة
بماذا يوصون األجيال الجديدة».
ّ
ويتابع زي ــدان مـشـ ّـددًا على أن لهذه
ال ـف ـكــرة ب ــرأي ــه أه ـم ـيــة ك ـب ــرى ال ـي ــوم،
«فـ ـهـ ـن ــاك ش ـب ــه ق ـط ـي ـعــة بـ ــن ال ـج ـيــل
القديم وشباب اليوم علينا إنهاؤها.
ال بـ ّـد من ردم هــذه الـهـ ّـوة واستعادة
االمـ ـت ــداد الـطـبـيـعــي بـيـنـهـمــا» .وفــي
إج ــاب ـت ــه ع ــن س ــؤال ـن ــا حـ ــول اخـتـيــار
اسـ ـ ــم «سـ ـيـ ـ ّبـ ـي ــا» ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ي ـج ـيــب:
«صـحـيــح أن ــه اس ــم حـيــوانــات مائية
ّ
رخوية ،غير أن املقصود منه كعنوان
ُ
للبرنامج ّهو االسم الذي يطلق على
ّ
املحمر… ففي تقنيات
الـلــون البني
ّ
الـتـصــويــر ،وعـنــدمــا ب ــدأت تــدرجــات
الـ ـل ــون ال ـب ـنــي ت ــدخ ــل ع ـلــى األب ـيــض
واألسودُ ،ولد لون ُيدعى «سيبيا»…
ّ
فيه إحساس عتيق،
أقصد كل ما ّ
أنا ّ
ر ّغـ ــم أنـ ـن ــا ل ــن ن ـت ــوق ــف ع ـنــد ال ـقــديــم
ألنـنــا سنستمع إلــى نصائح الجيل
القديمة لنا اليوم».
ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـش ــرح امل ـن ـتــج امل ـن ـف ــذ لـ
ّ
الحداد ،إنتاج
«سيبيا» (إخراج جان
ّش ــرك ــة «امل ـ ـن ـ ـبـ ــر») ،أحـ ـم ــد رمـ ـض ــان،
أنـ ـ ـ ــه عـ ـل ــى مـ ـ ــدى  15حـ ـلـ ـق ــة ،سـتـتــم
اس ـت ـض ــاف ــة «أشـ ـ ـخ ـ ــاص عـ ــاديـ ــن ال
ت ـقــل أع ـم ــاره ــم ع ــن ال ـس ـب ـعــن عــامــا،
مــن لبنان وفلسطني وســوريــا ،ومن
مختلف املجاالت والخلفيات واملهن.
س ـي ـت ـطـ ّـرق ال ـحــديــث إل ــى ّأي ـ ــام زم ــان
وذك ــري ــات ال ــزم ــن ال ـج ـم ـيــل» .أم ــا عن
ك ـي ـف ـيــة اخ ـت ـي ــار الـ ـضـ ـي ــوف ،فـيـشـيــر
ّ
رم ـضــان إل ــى أن امل ـهـ ّـمــة ألـقـيــت على

أيمن زيدان :المشهد الثقافي والفني أشبه بمستنقع (يوسف بدوي)

عــاتــق «فــريــق إع ــداد كـبـيــر .تتمحور
الحلقات حول ثيمات ّ
معينة .سنرى
ً
ً
ّ
مثال امرأة ورجال ،أحدهما لم يتزوج
واآلخ ــر دخــل القفص الذهبي مــرارًا،

ينكب حاليًا على كتابة
مشروع سينمائي جديد
ّ
ً
متعلمًا وآخر ّ
أميًا».
أو شخصال
ّ
ّ
ي ـ ــؤك ـ ــد رم ـ ـض ـ ــان أن أي ـ ـمـ ــن زي ـ ـ ــدان
أراد إن ـ ـجـ ــاز ب ــرن ــام ــج «م ـخ ـت ـل ــف».
ّ
وح ــن ن ـق ــول ل ــه إن ب ـعــض ال ـبــرامــج
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــت حـ ـ ــاالت

فالش
¶ على هــامــش مـعــرض حــاتــم اإلم ــام الـفــردي «حـ ّـد»
فــي «غــال ـيــري ليتيسيا» فــي ب ـي ــروت ،ستجمع طــاولــة
ّ
ّ
وحسان
الفنانني دانيال جنادري وأحمد غصني
زهــر الــديــن مساء السادسة مــن يــوم غــد الجمعة في
«مـتـحــف س ــرس ــق» ب ـهــدف ال ـخ ــوض ف ــي مـمــارســات
الفنان وعالقتها بممارسات فنانني آخرين يتعاملون
م ــع م ــوض ــوع ـ ّـي ــات أو ت ـق ـنـ ّـيــات مـتـشــابـهــة ،وإن كــانــت
ّ
البصرية واهتماماتها
مشاريعهم تختلف في لغاتها
ّ
ّ
ّ
املفاهيمية .يذكر ّأن معرض «حد» يقام بإشراف القيمة
الفنية أمــانــدا أبــي خليل ،ويستمر حتى  ١٩كانون
الثاني (يناير) املقبل.
¶ ي ـع ــود خ ـض ــر رجـ ــب إل ــى
م ـ ـسـ ــرح «مـ ـ ـت ـ ــرو امل ــديـ ـن ــة»
ّ
(ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت) لـيـغــنــي
م ـخ ـتــارات م ــن أع ـم ــال الـفـنــان
املصري الراحل محمد عبد
امل ـط ـل ــب ( 1910ـ ـ ـ ـ ـ /1980
ال ـص ــورة) ،فــي أمـسـيــة تحمل
ع ـن ــوان «اس ـ ــأل مـ ـ ّـرة ع ـلـ ّـي»
في  5كانون ّ
األول (ديسمبر) املقبل (الساعة التاسعة
والنصف مـسـ ًـاء) .تستوحي الحفلة اسمها من أغنية
شهيرة لعبد املطلب كتبها علي السوهاجى ّ
ولحنها
ّ
سيد مكاوى .وفيها ،يعزف رجب على الكمنجة أيضًا،
على أن يرافقه املوسيقيون :فراس عنداري (عود)،
وســام دبــول (قــانــون) وأحمد الخطيب (إيقاع).
(لالستعالم)76/309363 :
¶ م ـســاء ال ـيــوم الـخـمـيــس ،يـقـيــم املـكـتــب ال ـتــربــوي في
ّ
الثقافية
«التنظيم الشعبي الناصري» و«الحركة

في لبنان» أمسية شعرية في «مركز معروف سعد
الثقافي» في صيدا (جنوب لبنان ـ ـ الساعة السابعة
مـسـ ًـاء) ،يحييها نائب رئيس الحركة ورئيس املنطقة
الـتــربــويــة فــي الـجـنــوب الـشــاعــر بــاســم ع ـبــاس ،فيما
ّ
تتولى الكاتبة واألكاديمية نورا مرعي ّ
مهمة التقديم.
(لالستعالم)07/725001 :
¶ «اقتصاد لبنان ـ ـ أزمة دورية أم انهيار؟» ،هو
ّ
عنوان الندوة الحوارية التي تنظمها «جمعية األدب
غد السبت في ّ
مقرها في صيدا (بناية
والثقافة» بعد ٍ
التنمية ـ ـ الطبقة الـخــامـســة /جـنــوب لـبـنــان ـ ـ الساعة
ً
مساء).
السادسة
ّ
في هــذا املــوعــد ،سيتطرق الخبير االقتصادي حسن
ّ
مقلد إلى مواضيع ّ
عدة؛ من بينها :الدين العام ،هيمنة
املصارف ومؤتمر «سيدر» ،إضافة إلى الليرة والدوالر.
(لالستعالم)03/785774 :
¶ يــدعــو «ال ـن ــادي الـثـقــافــي الـعــربــي» ،غ ـدًا الجمعة
ل ـح ـضــور حـلـقــة ن ـق ــاش ب ـع ـن ــوان «عـ ـ ــودة الــاجـئــن
ال ـس ــوري ــن :أي ــن أصـبـحــت املـ ـب ــادرة الــروس ـيــة؟»
في قاعة النادي في الحمرا (شارع عبد العزيز ـ ـ بناية
«يارد» ـ ـ الطبقة الثانية ـ ـ بيروت /الساعة الخامسة بعد
الـظـهــر) .الحلقة الـتــي يــديــرهــا الخبير فــي السياسات
الـعــامــة والــاجـئــن زي ــاد الـصــائــغ ،تـجــرى بمشاركة
كل من :السفير الروسي ألكسندر زاسبكني ،أستاذ
السياسات العامة في «الجامعة األميركية في بيروت»
ناصر ياسني ،الباحث في شؤون الالجئني (مبادرة
امل ـس ــام ـح ــة امل ـش ـت ــرك ــة) ع ــزي ــز الـ ـح ــاج وال ـنــاش ـطــة
االجتماعية ومديرة مؤسسة «سوى» ربى محيسن.
(لالستعالم 01/354330 :أو )01/345948

مشابهة في السابق ،يسارع إلى ّ
الرد
ّ
بــأن املعالجة في «سيبيا» لن تكون
اجـتـمــاعـيــة ،بــل «سـتـطــرح املــواضـيــع
عبر الغوص في ذكريات األشخاص
وأحاسيسهم عن طريق أسئلة ّ
معدة
ب ـع ـنــايــة» ،ف ــي سـبـيــل «ال ــرج ــوع إلــى
التقاليد القديمة ،وتوثيق الـعــادات
االجتماعية واملكان والزمان وتعامل
الناس مع بعضهم ،فيما تطغى على
الحوار أجواء الطرافة وخفة الظل».
ّفي هذا السياقُ ،يخبرنا أيمن زيدان
ّ
ق الذي
أنه بالتوزاي مع البحث املعم ّ
أج ـ ـ ــراه ف ــري ــق ال ـع ـم ــل« ،تـ ـع ــاون ــا مــع
املوسيقي الـســوري سمير كويفاتي

ّ
ال ــذي تــولــى اإلشـ ــراف عـلــى تحضير
وت ـس ـج ـي ــل ثـ ــاثـ ــن أغـ ـنـ ـي ــةّ ،أدت ـ ـهـ ــا
امل ـغ ـن ـيــة ال ـس ــوري ـ ّـة ال ـش ـه ـيــرة م ـ ّـي ــادة
بـ ّسـيـلـيــس وامل ـغــنــي ال ـش ــاب خـلــدون
حناويَ ،
أحي ْيناها من اإلرث الغنائي
فــي األربـعـيـنـيــات والـخـمـسـيـنـيــات».
ُ
سيطلب مــن الضيف انـتـقــاء واحــدة
ّ
ه ــي األح ـ ــب إل ــى قـلـبــه أو يــرغــب في
سماعها ،لإلضاءة على الفن القديم
والــرجــوع بالزمن إلــى األعـمــال التي
ّ
ت ـشــكــل ج ـ ــزءًا أس ــاس ـي ــا م ــن ذاكــرت ـنــا
ووجداننا.
الـ ـح ــدي ــث مـ ــع ب ـط ــل «بـ ـط ــل مـ ــن ه ــذا
الـ ـ ــزمـ ـ ــان» يـ ـق ــودن ــا إلـ ـ ــى م ــوق ـف ــه مــن
الدراما السورية اليوم ،وما إذا كانت
«ال ـق ـط ـي ـعــة» م ـس ـت ـمـ ّـرة« .ه ــي ليست
قـطـيـعــة .ع ـنــدمــا ي ـك ــون ل ــدى الـفـنــان
أرش ـيــف غـنــي مــن األع ـم ــال ،بالطبع
لــن يــريــد اغـتـيــال أج ــزاء مـنــه .أن ــا في
ان ـت ـظ ــار خ ـي ــار ج ـ ّـي ــد وم ـن ــاس ــب .في
الـسـنــوات األرب ــع املــاضـيــة ،انصرفت
إلى مجاالت أخرى ّ
أحبها» يقول قبل
يحدث
أن يـضـيــف« :بــاخ ـت ـصــار ،مــا
ّ
فــي املشهد الثقافي والـفـنــي هــو أنــه
أشبه بمستنقع .نحن على الحافة،
وضغوط الحياة تنهكنا ،لذا نحاول
املقاومة وإبقاء جذورنا في األرض.
بعد سنوات من االبتعاد عن العمل
التلفزيوني ،ليست لــدي رغـبــة أبـدًا
فــي الـسـبــاحــة فــي األمـكـنــة الضحلة.
لست مضطرًا لــإقــدام على ّخطوات
ناقصة» .وفيما يلفت إلى أنه يكتب
م ـشــروعــا سـيـنـمــائـيــا ج ــديـ ـدًا ،يــؤكــد
ّ
زيــدان أن استمرار تجربة ّ «سيبيا»
ّ
بـ ـع ــد املـ ــوسـ ــم األول تـ ـت ــوق ــف عـلــى
«مــدى وصــول الفكرة إلــى الجمهور
بــالـتـصـ ّـور نـفـســه ال ــذي نـطـمــح إلـيــه.
ّ
إذا شعرنا بــأن البرنامج مفيد على
امل ـس ـت ــوى امل ـع ــرف ــي وال ـج ـم ــال ــي ،فال
م ــان ــع م ــن اسـ ـتـ ـم ــرار أي ش ــي مـفـيــد
وجـمـيــل ،وهــي مسؤولية كبيرة من
دون شك».

