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 15عامًا على انطالق المغامرة
«سوق الطيب»
يربح معركة الـ slow food

صورة
وخبر

بـدءًا مـن اليـوم السـبتُ ،يفتتـح فـي غوادالخـارا معـرض «غييرمـو ديـل تـورو :فـي
وطنـي مـع وحوشـي» .يضـم الحـدث أكثـر مـن  800قطعـة (أزيـاء ،أكسسـوارات،
لوحـات )...تعـود ملكيتهـا إلـى السـينمائي المكسـيكي ( )1964الحاصـل علـى
أوسـكار ،بعضهـا شـخصية وبعضهـا اآلخـر متعلـق بمجموعـة مـن أشـهر أفالمه،
مـن بينها« :شـكل المـاء» (عام  )2017و( Pacific Rimعـام  )2013و( HellBoyعام
( .)2004أوليسـيس رويـز ـــ أ ف ب)

في  ،2004انطلقت في العاصمة اللبنانية
متفردة حملت اسم «سوق ّ
تجربة ّ
الطيب»،
راهنت على ثقافة األكل الصحي وتشجيع
الـ ــزراعـ ــة وامل ـن ـت ـج ــات امل ـح ـل ـي ــة .ال ـت ـجــربــة
ّ
املستمرة لغاية اليوم ،والتي أفرزت خطوات
مشابهة عـلــى ام ـتــداد ال ـبــاد ،تـهــدف إلــى
مساعدة صغار املنتجني واملزارعني على
تـســويــق بضائعهم مـبــاشــرة للمستهلك
ع ـبــر الـ ـق ــدوم أس ـبــوع ـيــا م ــن ال ــري ــف إلــى
املدينة ولقاء الزبائن املتعطشني إلى مثل
هذه املنتجات األصيلة /وال ّ
سيما البلدية
ّ
ّ
وال ـع ـض ــوي ــة م ـن ـهــا .ل ـع ــل أك ـث ــر م ــا يــركــز
عـلـيــه ال ـســوق ال ــذي ّأس ـســه ك ـمــال م ـ ّ
ـزوق،
اإلض ـ ــاءة عـلــى تـقــالـيــد الـطـهــي ف ــي لبنان
وإعادة إحيائها وتمكني صغار املزارعني
واملـنـتـجــن وال ـط ـهــاة وربـ ــات امل ـن ــازل على
اختالف خلفياتهم وانتماءاتهم.
تحت شعار «اصنعوا الطعام ،ال الحرب»،
مضى «سوق ّ
الطيب» في رحلته آخذًا في
ال ـتـ ّ
ـوســع ،ليشمل بـعــد ذل ــك بـثــاثــة أع ــوام
إط ــاق م ـهــرجــانــات أك ــل تــرمــي إل ــى حــثّ
الناس على زيارة القرى واألطراف ّ
لتذوق
األط ـع ـمــة و«امل ــون ــة» الـلـبـنــانـيــة الـتـقـلـيــديــة،
وال ـت ـعـ ّـرف فــي الــوقــت نـفـســه إل ــى مناطق
لبنانية مجهولة بالنسبة إليهم .والدة هذه
املبادرة لم تلغ وجود «سوق ّ
الطيب» ،وأخذ
املـشــروعــان يسيران بــالـتــوازي على خط
واحد ،إلى جانب إطالق برامج بناء القدرات
لتعزيز جودة املنتجات في سوق املزارعني
األس ـب ــوع ــي ،وتــوف ـيــر ال ـف ــرص التعليمية
ل ـل ـمــزارعــن وامل ـن ـت ـجــن ،لـيـجــد نـفـســه في
النهاية ،وبفضل شراكات ّ
منوعة ،منصة
خ ـل ــق ف ـ ــرص ع ـم ــل وزي ـ ـ ـ ــادة االس ـت ـق ــرار
االقتصادي لألسر .أمــا «طــاولــة» ،فكانت
خالصة التجارب املذكورة آنفًا ،إذ ُوجدت
لإلفادة من التجربة بديمومة واستمرارية
من خالل مطعم ثابت (في بيروت وعميق
ودير القمر ودوما ...وتشهد الحمرا اليوم
اف ـت ـتــاح «ب ـيــت ال ـح ـمــرا» ف ــي م ـنــزل تــراثــي

قــديــم) يـقـ ّـدم طعامًا لبنانيًا مئة فــي املئة،
م ـع ـ ّـدًا ب ــأي ــدي ّربـ ــات م ـن ــازل م ــن مـشــارب
لبنانية عديدة ،أبصر النور في .2009
ب ـ ــن الـ ـخ ــام ــس وال ـ ـثـ ــامـ ــن م ـ ــن حـ ــزيـ ــران
(يــونـيــو) الـحــالــي ،يحتفل «س ــوق ّ
الطيب»
ّ
بــذكــرى مـيــاده ال ــ 15عبر أنشطة منوعة
ف ــي فـ ـض ــاءات ب ـيــروت ـيــة ع ــدي ــدة ،تحتفي
بـ«اإلنجازات والرؤية والقيم» .ستربط هذه
املواعيد املشاركني بالجدل الــدائــر عامليًا
ح ــول «ال ـت ـن ـ ّـوع وال ــدم ــج والـ ـت ــراث الـثـقــافــي
واملمارسات الصديقة للبيئة والزراعة على
نطاق ّ
ضيق.»...
ف ـ ــي  5ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران ،س ـي ـش ـه ــد «مـ ـع ــرض
الحدائق ومهرجان الربيع» (بــدءًا من س:
 )17:00فــي مـيــدان سباق الخيل ،املحطة
االفتتاحية ،قبل االنتقال في اليوم التالي
إلــى «بـيــت الـحـمــرا» (ش ــارع بعلبك ـ ـ بــدءًا
من س )18:00 :حيث اللقاءات والنقاشات
حول مواضيع ّ
منوعة مع منتجي «سوق
الطيب» ومتحدثني وخبراء ذائعي الصيت
وط ـن ـيــا ودولـ ـي ــا .ويـن ـت ـهــي ه ــذا ال ـي ــوم مع
مـســاحــة لــأطـعـمــة وامل ـش ــروب ــات الـلــذيــذة.
وف ــي  8ح ــزي ــران ،يـنـتـقــل االح ـت ـف ــال إلــى
املـحـطــة األسـبــوعـيــة ل ــ«ســوق الـطـيــب» في
سـ ــوق املـ ــزارعـ ــن ف ــي «أسـ ـ ـ ــواق ب ـي ــروت»
(وسط املدينة ـ بدءًا من س.)11:00 :

RUPTURED & LUMEN PROJECT PRESENT

أدهم الدمشقي:
سرديات جنسية

العيد في البقاع
تهريج وفن و«أمل»

«الثورة» مستمرة
في «سرسق»!

يوم األربعاء املقبلّ ،
يقدم أدهم
الدمشقي (الصورة) عرض
«سرير» في «مسرح مونو»
(األشرفية) .العمل عبارة عن
مشهديات سردية حقيقية،
مكتوبة بلغة شعرية حديثة.
ّ
الذي
ّ
يصف الدمشقي نصه ّ
سيؤديه على الخشبة بأنه «كتابة
تصالحية ّ
تطهرية» ،يعالج فيها
تجربته الخاصة مع الجنس ،بدءًا
من منظوره إلى صورة األبوين،
ً
وصوال إلى سرد قصة تحرش
ّ
تعرض لها في مراهقته األولى،
لتكون هذه الحادثة« ،العقدة
حولها
األبرز في شبكة تحاك
ّ
ّ
مشهديات سردية أخرى تمثل
ّ
ّ
محطات مهمة» في حياته .ترافق
«سرير» موسيقى ربال مالعب
(فيوال) التفاعلية املرتجلة.

تحت عنوان «العيد في
البقاع» ،تدعو مؤسسة «العمل
لألمل» ،يوم السبت املقبل،
إلى حضور احتفال تقيمه في
«مسرح املشهد» ّ
(بر الياس ـ
البقاع) .تبدأ األنشطة مع فقرة
شعرية للفائزين بمسابقة
«مجال» ،قبل االنتقال إلى
عرض مهرجني لفرقة The Two
 ،Man Showتليه محطة فنية
لفرقة «زهورات» ّ
تعد الحفلة
األولى في جولة «دارج» للفرق
املوسيقية ّ
ّ
متخرجي
املكونة من
مدرسة العمل لألمل للموسيقى.
أما الختام ،فسيكون مع فرقة
«سيف الشام» إلحياء التراث
ّ
ستقدم عراضة
الشعبي التي
شامية وعروض سيف وترس
وأخرى نارية.

«سرير» :األربعاء  5حزيران (يونيو)
الحالي ـ  19:00ـ «مسرح مونو»
(األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/202422 :

«العيد في البقاع» :السبت  8حزيران
(يونيو) الحالي ـ  16:00ـ «مسرح
املشهد» (مركز العمل لألمل الثقافي
ـ ّبر الياس ـ البقاع) .الدعوة عامة.

اكتساح سوري «معارض» لجوائز
«سمير قصير لحرية الصحافة»
التي أقيمت أخيرًا في حديقة
«سرسق» .الحفلة (تنظيم «مؤسسة
سمير قصير» واالتحاد األوروبي)
منحت روجيه أصفر جائزتها (فئة
«كابنت ماجد أو
«مقال الرأي») عن ّ
األب القائد؟» .بعد تسلمه الجائزة،
قال أصفر بأنه من «باب النقد
الذاتي ،يجب اإلضاءة على أن العيش
لسنوات في ظل نظام ديكتاتوري
أسهم في تشكيل الجانب السلبي
من ممارسات املعارضة السورية»،
قبل أن يشكر األخيرة .وفي فئة
«التحقيق االستقصائي» ،فاز علي
اإلبراهيم (الصورة) عن «النظام
السوري يخفي جرائم الحرب» .وفي
فئة «التقرير اإلخباري السمعي-
البصري» ،فاز املغربي يوسف
الزيراوي عن «بشرى :امرأة» الذي
يتناول حياة سائقة حافلة .هكذا،
أضحت الجائزة في سنتها الـ 14
محصورة باملشهدية السورية
املعارضة منذ .2006

IN COLLABORATION WITH WOODWORK STUDIOS

A SEAMLESS
12-HOUR SOUND
& VISION FESTIVAL

CURATED BY NATHAN LARSON & ZIAD NAWFAL

15 JUNE 2019

12 PM TO 12 AM ZOUKAK STUDIO
TICKETS SOLD ON IHJOZ + AT THE DOOR
FOR MORE INFORMATION VISIT RUPTUREDONLINE.COM
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