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«مهرجان جبل عامل»...
ّ
بطاقات توثق ذاكرة الطيبة

صورة
وخبر

ُ
تعزيزًا لذاكرة الطيبة وتراثها ،تطلق بلدية الطيبة
(مــرجـعـيــون) عشر بـطــاقــات بــريــديــة تـتـنـ ّـوع بني
ً
األس ــود واألب ـيــض مـنــذ ع ــام  1958وص ــوال إلــى
ّ
امللونة في ّ ،2016ميزتها ببطاقة «تحية» تحمل
صــورة لوحة من أعمال الفنان التشكيلي وجيه
نـحـلــة ال ــذي رح ــل فــي ش ـبــاط (ف ـبــرايــر) املــاضــي
عــن  85عــامــا .وتــأتــي هــذه امل ـبــادرة على هامش
مـهــرجــان «جـبــل عــامــل الثقافي التنموي الثالث
عشر» ،تحت عنوان «القونا عالطيبة .»2017
مشاهد مختلفة من أحياء «الضيعة» التي كانت
متواضعة ببيوتها الحجرية عام  ،1961ترافقت
مــع تشييع رئـيــس املجلس النيابي آن ــذاك أحمد
األسعد .وهناك صورة من احتفال عيد االستقالل
في عام  ،1964وأخرى ّ
ملونة لـ «مشروع الطيبة»
الذي أنشأته مصلحة مياه جبل عامل عام ،1952
وثالثة للعني الفوقا« ،أجمل عيون لبنان املائية»
التي يميزها موقعها املنخفض عن سطح األرض
بنحو عشرة أمتار ،إضافة إلى صورة من غربي
ساحة الطيبة للطريق املــؤديــة إلــى غديرها عبر
ّ
«حلزوني» في تجويف من حجر صخري
درج
ُ
شـ ّـيــد بــإتـقــان ،عـلــى الـنـمــط «ال ـهــرمــي» املـعـكــوس،
ّ
وضيقة عند حوض
من دائــرة متسعة من أعلى
ّ
املاء .علمًا أنه ربما بنيت منذ أكثر من  200عام،
ّ
ويتردد أن عمرها من عمر الضيعة القديمة ،أو قد
تكون تاريخية رومانية نظرًا إلى أسلوب بنائها
الشبيه ببعض امل ــدارج الرومانية .وكــان األهالي
يعتمدونها مصدرًا رئيسًا لشرب املــاء السبيل؛

ّ
يوميـات غـزة بالتضييـق وكل أشـكال المصاعـب االجتماعيـة
رغـم ارتبـاط
ّ
القطـاع المحاصـر علـى خلـق فرصـة
أبنـاء
يصـر
والسياسـية،
واالقتصاديـة
ُ
ّ
للتنفـس والحيـاة والصمود ،والتمسـك بفسـح ،ولـو خجولة ،للفـرح! (محمد
عبـد ـــ أ ف ب)

ّ
«حبيب الكل» :عكار خزان المواهب الضائعة

صوفي بطرس
«محبس» للمغتربين!
استجابة للطلبات املكثفة من قبل
ّ
السياح واملغتربني الذين يزورون
لبنان خالل الصيف ،ستعيد
سينما «متروبوليس أمبير
صوفيل» (األشرفية ـ بيروت)،
بني  17و 29آب (أغسطس)
الحالي عرض «محبس» ،الفيلم
الروائي ّ
األول للمخرجة اللبنانية
صوفي بطرس التي تشاركت
الكتابة مع ناديا عليوات .ضمن
قالب كوميدي خفيف ،يتناول
العمل الذي ّكتبته حكاية لبنانية
ـ سورية ،تسلط الضوء على
العالقة اإلشكالية بني البلدين
الجارين ،واملاضي املليء
بالذكريات السيئة بالجراح ،من
دون أن يغفل القواسم املشتركة
أيضًا .الفيلم من بطولة جوليا
قصار ،وبيتي توتل ،ونادين
خوري ،وعلي الخليل ،وبسام
كوسا ،وجابر جوخدار ،وسيرينا
الشامي ،ونيكول كماتو ،ودانيال
بالبان ،وسمير يوسف ،وسعيد
سرحان...

بعد نجاح عمليها املسرحيني السابقني «هنا بيروت» في العاصمة اللبنانية
ّ
وللمرة األولى
و«حب وحرب َع السطح» في طرابلس ،أطلقت جمعية «مارش»،
ّ
في محافظة عكار ،مسرحيتها الجديدة «حبيب الكل» (كتابة وإخراج املخرج
نعمة نعمة ـ تأليف موسيقي دانيل صايغ) .ضمن كوميديا عكارية سوداء،
يجتمع  28شابًا وشابة من كافة أنحاء املنطقة على خشبة مسرح واحدة ،حيث
يتكلمون بلغة واحدة عن أحالم وأوجاع واحدة بأسلوب ساخر ،وعلى وقع
ألحان موسيقية وأغنيات كتبت خصيصًا لهذا« .حبيب الكل» ،هو الزعيم الذي
ينتظره الجميع بشغف لتكريمه غير آبهني بمشاكلهم الحياتية واملستقبلية.
فمن هو؟ وهل استقبال الزعيم يفوق أهمية ويتطلب مجهودًا أكثر من إيجاد
حلول للمصاعب التي يعيشها أهل عكار؟
بعد العرض ّ
األول الذي جرى في أكروم في  6آب (أغسطس) الحالي ،تنتقل
املسرحية اليوم إلى بلدة رحبة ( ،)19:00ثم إلى تل الحياة في  15آب (،)18:00
قبل أن يحني موعد العرض الرسمي ّ
األول في  18آب على مسرح بلدية
حلبا ( .)19:00بعد عكار ،تحط «حبيب الكل» في مسرح «بيت الفن» في
امليناء (طرابلس) في  31آب ،وبعدها في «مسرح دوار الشمس» (طيونة ـ
ُ
بيروت) ،حيث تعرض بني  16و 23أيلول (سبتمبر) املقبل ( .)19:00يأمل
ّ
الشباب العكاري من خالل هذه التجربة نقل صورة «عكار الحقيقية ،خزان
الجيش واملواهب والفرص الضائعة» ،حسب بيان «مارش» التي أنتجت
املسرحية بالتعاون مع «شبكة عكار للتنمية» ،وبتمويل من «صندوق لبنان
اإلنساني» التابع ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية( .لالستعالم:
 208101/01أو .)info@marchlebanon.org

من
العرض
األول في
ّ
أكروم

ّ
تقصدها الصبايا والــنـســوة جماعات وف ــرادى،
لنقل املياه منها إلى البيوتّ ،
معبأة بالجرار فوق
ّ
رؤوسهن ،من دون أن ُيعرف مصدر مائها.
ولم تنس البطاقات «بوسطة الطيبة» املتوقفة في
ساحة مدينة النبطية سنة  1958وكانت مشهورة
ج ـدًا ،تقل الجنوبيني إلــى بـيــروت وتعيدهم إلى
قراهم .وكــان يمتلك هذه البوسطة الحاج محمد
علي شــومــر مــن الطيبة ،وص ــار يـعــرف ب ـ «حــاج
بوسطة».
ّ
وثـقــت البطاقات على جهتها الخلفية «الــذاكــرة»
باللغتني العربية واإلنكليزية ،وحملت أرقامًا ّمن
ّ
الواحد إلى عشرة ،موضبة في علبة فاخرة ،كلها
من تصميم الصحافي كامل جابر الــذي حملت
ً
بعض البطاقات صور عدسته ،فضال عن صور
مــن األرش ـي ــف (داالتـ ــي ون ـهــرا وع ـلــي مــزرعــانــي
وعباس مصطفى قوصان وعباس رسالن).
يتضمن «مـهــرجــان الطيبة» الـ ـ  13ال ــذي ينطلق
اليوم ويستمر حتى  18آب (أغسطس) الحالي،
م ـعــارض ع ــدة مـنـهــا مـخـصــص لــرســوم للفنان
بــاســم نحلة عــن املـقــاومــة ،و«خـشـبـيــات» ألعمال
الشهيد ناجي العلي ( 1937ـ  )1987في الذكرى
ً
الثالثني الستشهاده ،فضال عن معرض طوابع
بريدية لبنانية وإيرانية لخليل برجاوي ،ومعرض
«مونة» وحرفي وتجاري ،ومتحف تراثي وأثري،
ً
فضال عن سهرات فنية ومسرحية ،تجري كلها
فــي ســاحــة الـبـلــدة وف ــي قــاعــة مــالــك نحلة وســط
البلدة.

