22

السبت  6تشرين األول  2018العدد 3582

السبت  6تشرين األول  2018العدد 3582

ثقافة وناس

ثقافة وناس

23

فورة ثقافية وفنية في عاصمة الجنوب صيدا تستعيد تاريخها ...ودورها؟

نبض المدينة

التي عانت
يختلف إثنان على مكانة صيدا في التاريخ السياسي والنضالي
ال ً
والثقافي ،الجنوبي خصوصًا واللبناني عمومًا .هذه المدينة الساحلية ّ
ّ
إهماال كبيرًا على الرغم من كثرة الوعود (خصوصًا منذ التسعينيات) ،تكبد أبناؤها مرارة الضيق والتراجع على مختلف المستويات .لعل آخر
ّ
األزمات التي ّ
أحمد األسير .غيمة مرت في سماء الجنوب،
رأسها
على
دة،
المتشد
الجماعات
خطر
تحت
ورزوحها
،
ا
محيطه
عن
عزلتها
هي
بها
ت
مر
ُ
حاولت بعدها صيدا التقاط أنفاسها وجذب أوالد المناطق المجاورة وكل لبنان إليها .فمنذ ثالث سنوات ،ولدت «مهرجانات صيدا الدولية»

والدة ثانية بعد عقد من الغياب

«إشبيلية» حاضنة الفن والثقافة المستقلة؟
نادين كنعان
مــن اس ــم إشبيلية عــاصـمــة األنــدلــس
وع ـ ـم ـ ـق ـ ـهـ ــا الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي
والحضاري ،استوحى رجــل األعمال
ال ـل ـب ـن ــان ــي عـ ــدنـ ــان الـ ــزي ـ ـبـ ــاوي اس ــم
ال ـس ـي ـن ـمــا الـ ـت ــي ّأس ـس ـه ــا ف ــي ص ـيــدا
ف ــي ع ــام  ،1979وت ـحـ ّـولــت عـلــى مــدى
سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــزء أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي م ــن
ذاك ـ ـ ــرة ال ـص ـي ــداوي ــن وال ـج ـنــوب ـيــن،
م ــن م ـخ ـت ـلــف األع ـ ـمـ ــار وال ـت ـ ّ
ـوج ـه ــات
والخلفيات االجتماعية ّوالسياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة .حـ ـت ــى إن ـ ـهـ ــا ك ــان ــت
بالنسبة إلــى مجموعة كبيرة منهم
مـ ـلـ ـج ــأ ح ـ ــاول ـ ــوا االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاء ب ـ ــه مــن
ن ـي ــران ال ـح ــرب األه ـل ـيــة وال ـصــواريــخ
اإلسرائيلية ،فيما كانت تتخذ منها
األح ــزاب الـيـســاريــة فــي الثمانينيات
مساحة لعرض ومناقشة األفالم.
الزيباوي الذي كان رئيسًا لـ «منظمة
ال ـع ـمــل ال ـش ـي ــوع ــي» ّف ــي ال ـج ـن ــوب ثم
وقــف الحقًا في الصف السياسي مع
رفـيــق الـصـبــا رفـيــق الـحــريــريّ ،أســس
في  1975سينما «غرانادا» في شارع
ّ
(البوابة الفوقة) ،قبل
ريــاض الصلح
أن يـغــريــه نـجــاحـهــا الف ـت ـتــاح سينما
أخــرى ُيطلق عليها اســم «إشبيلية»،
فـ ــي ش ـ ـ ــارع ب ـ ــات ي ـح ـم ــل ال ـ ـيـ ــوم اس ــم
ح ـس ــام ال ــدي ــن الـ ـح ــري ــري ،سـتـتـحـ ّـول
إلـ ــى واح ـ ـ ــدة م ــن أهـ ــم دور الـسـيـنـمــا
ً
فــي ص ـيــدا فــي الـثـمــانـيـنـيــات وص ــوال
إلــى التسعينيات .كــانــت «إشبيلية»
ّ
تعرض فيلمًا عربيًا كل أسبوع ،يليه
آخ ـ ــر أج ـن ـب ــي ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ال ـت ــال ــي،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـس ــرحـ ـي ــات ل ـفــرقــة
ً
«السنابل» مثال ،وعروض للمايسترو
سـ ـلـ ـي ــم سـ ـ ـ ّـحـ ـ ــاب ،و(ال ـ ـط ـ ـف ـ ـلـ ــة) ري ـم ــا
خشيش ،وأحمد قعبور ،وآخرين.
«إش ـب ـي ـل ـي ــة» و«غـ ـ ــرانـ ـ ــاد» و«أم ـب ـي ــر»
و«روكسي» ،و«كابيتول» و«ريفولي»
و«الـحـمــرا» و«هيلتون» و«شـهــرزاد»،
سـيـنـمــات حـفــرت مكانتها فــي ذا ّك ــرة
الصيداويني والجنوبيني ،غير أنها
وعلى الرغم من محاوالتها الحثيثة
ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،لـ ــم ت ـل ـب ــث أن ان ـط ـف ــأت
بفعل تـحـ ّـوالت اقتصادية وسياسية
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ط ـ ـ ــرأت عـلــى
ّ
«ب ـ ـ ّـواب ـ ــة الـ ـجـ ـن ــوب» ،ل ـت ـح ــل مـكــانـهــا
الـسـيـنـمــات الـتـجــاريــة الـشـهـيــرة التي
وصـلــت إلـيـهــا مــع افـتـتــاج املـجـ ّـمـعــات
ُ
التجارية .دور كانت تخرج العائالت
ً
مــن بيوتها لـيــا ون ـهــارًا لــدعــم حركة
ثـقــافـيــة ســاهـمــت ف ــي تـنــامــي الـحــركــة
الـسـيــاسـيــة واملـطـلـبـيــة ،ال سـ ّـيـمــا بعد
التصاق صيدا بالقضية الفلسطينية،
وان ـطــاق ش ــرارة ال ـثــورة الـتــي قــادهــا
الشهيد معروف سعد.

انطالقة جديدة
اليوم ،وبعد حوالى عقد من اإلقفال،
عـ ـ ــادت «إش ـب ـي ـل ـي ــة» ل ـت ـف ـتــح أب ــواب ـه ــا
ّ
مرتدية حلة جديدة .لم يعد هذا املكان
س ـي ـن ـمــا تـ ـج ــاري ــة ،ب ــل ص ـ ــار سـيـنـمــا
ومسرحًا يحتضنان عروضًا مستقلة
وبــديـلــة كــل ي ــوم جـمـعــة عـنــد الـســاعــة
ً
مساء (مــع أسعار
السابعة والنصف
ّ
ومحددة بثمانية آالف
بطاقات ثابتة
ليرة لبنانية).
ّ
ّ
ه ــذا لـيــس ك ــل ش ــيء ،ألن «إشبيلية»

ت ـحــاول ال ـيــوم إث ـبــات نفسها ك ـ ّ
«أول
ّ
ّ
ف ـ ـضـ ــاء فـ ــنـ ــي وثـ ـق ــاف ــي م ـس ـت ـق ــل فــي
ص ـيــدا» ،وتـعـمــل فــي سبيل «تكريس
ّ
وتنوع أشكالها من
ال مركزية الثقافة
خالل تقديم أنماط مختلفة من الفنون
ّ
املـ ـع ــاص ــرة» ،ان ـط ــاق ــا م ــن أن ص ـيــدا
«عطشى جدًا» .هذه باختصار الرؤية
األســاسـيــة البنتي عــدنــان الــزيـبــاوي،
ّ َ
عرابت ْي املشروع الوليد.
هبة ونهال،
«ان ـط ــاق ــا م ــن حــاجــة شـخـصـيــة ملنفذ
صـ ــر ي ـع ـمــل
أو فـ ـ ـض ـ ــاء ث ـ ـ ّقـ ــافـ ــي م ـ ـعـ ــا ّ
مستمر ،خصوصًا أنـنــا لطاملا
بشكل
اض ـ ـطـ ــررنـ ــا فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـس ــاب ـق ــة
لـلــذهــاب إلــى بـيــروت ألسـخــف األم ــور،
بــدأت الفكرة قبل أربعة أع ــوام» ،تقول

مسرح وسينما
«إشبيلية»

ه ـب ــة الـ ـت ــي درس ـ ـ ــت فـ ـن ــون ال ـت ــواص ــل
فــي «الـجــامـعــة اللبنانية األمـيــركـيــة».
خ ــال جــولــة فــي أرج ــاء امل ـكــان العابق
ُ
ّ
بــالـنــوسـتــالـجـيــا ،تـخـبــرنــا ال ـشــابــة أن
أي تـغـيـيــرات ل ــم ت ـطــرأ عـلــى السينما

ّ
شكلت السينما التي افتتحت في
 1979جزءًا من ذاكرة الصيداويين
واملـســرح باستثناء بعض التعديالت
ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـب ـس ـي ـط ــة ،ف ـه ـمــا ال ي ـ ــزاالن
فـ ــي حـ ــالـ ــة مـ ـمـ ـت ــازة عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ّ
م ــرور كــل هــذه الـسـنــوات .أمــا املساحة

ال ـص ــال ـح ــة إلقـ ــامـ ــة م ـ ـعـ ــارض وورش
العمل واجتماعات وتدريبات وندوات
أو لـلــدراســة والـعـمــل وغـيــرهــاُ ،فبنيت
حــديـثــا «ع ـلــى نفقتنا ال ـخــاصــة خــال
فترة سنة ونصف السنة» ،من دون أن
ننسى املقهى الصغير طبعًا.
ه ـ ـنـ ــا ،تـ ـشـ ـي ــر نـ ـه ــا الـ ـح ــاصـ ـل ــة ع ـلــى
مــاجـسـتـيــر ف ــي ال ـ ـ Market Research
(ب ـح ــث الـ ـس ــوق) م ــن إحـ ــدى جــامـعــات
ّ
إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا إل ـ ـ ـ ــى أن «ال تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات
واضـ ـح ــة الف ـت ـق ــار ث ــال ــث أك ـب ــر مــديـنــة
لبنانية إل ــى ال ـف ـضــاءات الـثـقــافـيــة ّ من
ه ــذا الـقـبـيــل .وه ــذا غـيــر مـقـبــول ألنـهــا
ً
غـنـيــة ب ــاإلم ـك ــان ــات وال ـ ـقـ ــدرات ،فـضــا
عــن تــاريـخـهــا وحـضــارتـهــا وموقعها

الفنانين ّاللبنانيين والعرب ،ثم بتنا نشهد كل فترة إقامة فعاليات فنية وثقافية (ولو خجولة) في فضاءات
واستقطبت حتى اآلن عددًا كبيرًا من ً
ّ
مختلفة من المدينة (حانة «سهرية» مثال) ،كأننا بـ «بوابة الجنوب» تخلع عنها رداء القهر .توالت بعدها المبادرات الفردية والجماعية السترجاع
بعض أمجاد الماضي .هنا نتوقف عند بعض الفضاءات التي افتتحت أخيرًا في المدينة ،فيما يواصل بعضها الصمود والمقاومة واجتياز
االمتحانات المختلفة مثل «مركز معروف سعد الثقافي»

ّ
في «خوابي عبود» ...ولدت التجربة

ّ
ّ
ال ـج ـغــرافــي… كــلـمــا حــاولــت الـتـنــفــس،
يطرأ ّ
يعيدها إلى الوراء».
تطور ما
ّ
تـ ـش ـ ّـدد ن ـه ــا ع ـل ــى أنـ ـه ــا وشـقـيـقـتـهــا
ّ
تدركان أن «مشروعنا مغامرة وأمامه
ّ
ت ـحــديــات ج ــم ــة… نـحــن واع ـي ـتــان لها
ّ
وتطورها
وجاهزتان .نجاح التجربة
هما تـحـ ٍّـد للمدينة .نحن نـتـ ّ
ـوجــه إلى
أهـ ـ ــل صـ ـي ــدا واملـ ـحـ ـي ــط والـ ـجـ ـن ــوب…
التواصل
وإلــى الفنانني الــراغـبــن فــي
ّ
م ــع جـمـهــور خـ ــارج بـ ـي ــروت» .تـتــدخــل
هـبــة لـتـقــول عـبــارة ّمقتضبة تختصر
«إشبيلية» اليوم« :إنه فضاء ّمن صيدا
إلــى كل لبنان» ،مشيرة إلــى أنــه «لذلك
يستحق من الصيداويني والجنوبيني
واللبنانيني عمومًا أن يشاركونا هذه
ال ــرح ـل ــة… ف ـمــن املـسـتـحـيــل أن تنجح
ّ
وتتفعل من دونهم».

ّ
تنظيم وتخطي العقبات

ف ــي سـبـيــل تـنـظـيــم امل ـش ــروع وضـمــان
اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّ
ـراري ـ ـتـ ــه ،ت ــرافـ ـق ــت االنـ ـط ــاق ــة
الـ ـج ــدي ــدة ف ــي  14أيـ ـل ــول (سـبـتـمـبــر)
املــاضــي مــع تــأسـيــس جمعية «فـنــون
إش ـب ـي ـل ـيــة» غ ـيــر الــرب ـح ـيــة« .اع ـت ـبــرنــا
ّ
أن م ــأسـ ـس ــة امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ضـ ـ ــروريـ ـ ــة»،
ت ـق ــول ه ـبــة ق ـبــل أن ت ـض ـيــف« :ت ـهــدف
هـ ــذه ال ـج ـم ـعــة إلـ ــى ن ـشــر الــامــركــزيــة
الثقافية ودعم الفنانني املستقلني في
لبنان ،والتنقيب عن املواهب الدفينة
ودعـمـهــا ،على أمــل الـنـجــاح كــذلــك في
اس ـت ـق ــدام أع ـم ــال وأسـ ـم ــاء م ــن خ ــارج
لـبـنــان .لــذلــك حــاولـنــا أن يـكــون املـكــان
ً
متكامال… ومــع الوقت سنكتشف ما
الذي يحتاج إليه شباب املدينة الذين
س ـي ـت ـعـ ّـرفــون إل ــى أش ـخ ــاص يـمـلـكــون
ّ
اهتمامات مشابهة» .وفــي مــا يتعلق
باملعضالت االقتصادية التي تعترض
ّ
ً
ع ـ ــادة ط ــري ــق امل ـش ــاري ــع املـسـتـقــلــة في
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث هـ ـب ــة ع ـ ــن ال ـس ـع ــي
إلـ ــى «خـ ـل ــق م ـج ـت ـمــع ص ـغ ـيــر تـصـبــح
«إشـبـيـلـيــة» ج ــزءًا مــن ح ـيــوات أف ــراده.
فنحن ال نــريــد االعـتـمــاد حـصـرًا على
املـنــح والـتـمــويــل لــاسـتـمــراريــة» .على
صعيد االسـتـمــراريــة ،تـتـطـ ّـرق الشابة
الـبــالـغــة  25عــامــا إل ــى شــراكــة أجــريــت
م ـ ــع اسـ ـ ـت ـ ــدي ـ ــوات MAD Solutions
وأسهمت في تحديد برنامج العروض
السينمائية لغاية نهاية شهر كانون
ال ـثــانــي (ي ـنــايــر)  ،2019م ـش ـ ّـددة على
أهمية التواصل مع الفنانني.
بـ ــدايـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة ك ــان ــت مـ ــع ال ـع ــرض
املسرحي «تــاء ساكنة» ( 45د ـ إنتاج
«ن ـ ـ ــون ل ـ ــإب ـ ــداع» ب ــدع ــم مـ ــن «امل ـ ـ ــورد
ال ـث ـقــافــي» وبــال ـشــراكــة م ــع )Astharté
لـ ـن ــدى ث ــاب ــت ،ت ـ ــاه ت ـك ــري ــم امل ـخــرجــة
اللبنانية الــراحـلــة نبيهة لطفي عبر
عرض وثائقي «نبيهة لطفي ـ العدسة
ال ـع ــرب ـي ــة» ( )2005إلل ـ ـيـ ــان الـ ــراهـ ــب،
ق ـبــل أن ي ـح ــن أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة مــوعــد
فيلم «ربـيــع» ( 105د ـ إخــراج فاتشيه
بولغورجيان) .وفي  12تشرين ّ
األول
ّ
(أكتوبر) الحالي ،يتحضر «إشبيلية»
الستضافة فيلم «مــن الـسـمـ ّـاء» ( 70د
أحمد
ـ ـ إخ ــراج وس ــام ش ــرف) ،لـيــوقــع ّ
قـعـبــور فــي ال ـيــوم الـتــالــي ألـبــومــه «ملــا
ّ
تغيبي» .ال ّ
شك في أن املشروع مغامرة
َ
ّ
القائمتيْ
حقيقية ،لكن يبدو أن لدى
عـلـيــه ال ـك ـث ـيــر م ــن األمـ ــل ف ــي نـجــاحــه،
وسط رهان كبير على الشباب.

تستمر عملية ترميم األبنية في صيدا القديمة منذ سنوات (هيثم الموسوي)

ّ
ترميم البيوت واملحلت التجارية في
ّ
الضيقة فــي صـيــدا القديمة،
ال ـحــارات
أو مــا ُي ـعــرف ب ـ «قـلــب الـبـلــد» ،مستمرّ
منذ سـنــوات على يــد «جمعية محمد
زي ـ ــدان لــإن ـمــاء ف ــي ص ـي ــدا» .ل ـكــن إلــى
ج ــان ــب تـ ـص ـ ّـدع ال ـح ـج ــر ،ي ـع ــان ــي أه ــل
هــذه املنطقة الـطـ ّـيـبــون والـبـسـطــاء من
تـ ـص ـ ّـدع ــات ع ـل ــى أصـ ـع ــدة ع ـ ـ ـ ّـدة ،عـلــى
رأسها االقتصاد واملعيشة ،وال ّ
سيما
بفعل إهمال السلطات املتعاقبة.
انطالقًا من هــذا الــواقــع ،وفــي محاولة
ّ
لـتـغـيـيــره ،وإي ـمــانــا ب ــأن إعـ ــادة تأهيل
املـبــانــي يـجــب أن تـتــرافــق مــع اشتغال
ّ
حقيقي عـلــى قــاطـنـيـهــا مــن ب ــاب الـفــن
والثقافة ،أراد املوسيقي اللبناني إيلي
ب ـ ّـراك إط ــاق م ـشــروع مـخـ ّـصــص لهذه
الغاية.
عـلــى الــرغــم مــن غــربــة دام ــت  17عــامــا،
عــاد بـ ّـراك من بريطانيا إلــى لبنان في
عام  ،2005وبقي مقتنعًا (كما شقيقه
عـ ــازف اإليـ ـق ــاع الـشـهـيــر رونـ ــي بـ ـ ّـراك)
ّ
بـ ــأن ف ــي ص ـيــدا م ــواه ــب ك ـث ـيــرة يمكن
استثمارها واكتشافها وصقلها« :فال

عالقة للمكان الــذي يترعرع فيه املــرء
أو لحالته االجتماعية واالقتصادية
بإمكانية أن يـكــون فـنــانــا أو مـبــدعــا»،
ي ـق ــول ف ــي ح ــدي ــث م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» بني
قناطر «خــوابــي عـ ّـبــود» املصنوعة من
ّ
«تعرفت إلى
أحجار العقد .ويضيف:
ّ
ّ
بدر زيدان ،وأدركت أن لدينا توجهات
مشتركة في هذا الخصوص ،وها نحن
نحاول بلورة املوضوع وإنضاجه».
م ـ ـ ـ ــن «خـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ـ ــود» ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ّـي
الـ ـبـ ـع ــاصـ ـي ــري ف ـ ــي صـ ـ ـي ـ ــدا ،س ـت ـك ــون
أول ــى ال ـخ ـطــوات عـلــى طــريــق املـشــروع
املتكامل.
ّ
حـ ـفـ ـل ــة م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة م ـ ـصـ ــغـ ــرة ت ـت ـســع
لـسـبـعــن شـخ ـصــا س ـت ـقــام غ ـ ـدًا األح ــد
(ال ـســاعــة الـســابـعــة وال ـن ـصــف م ـسـ ً
ـاء)،
وتجمع ب ـ ّـراك على البيانو مــع سبعة
عـ ــازفـ ــن آخ ـ ــري ـ ــن ،هـ ـ ــم :عـ ـل ــي جـ ـ ــرادي
(ساكسوفون) ،إيلي نجيم (ترومبيت)،
ن ـضــال أب ــو س ـمــرا (س ــاك ــس) ،ألبيرتو
ك ــاس ــاب ـي ــان (دارم ـ ـ ـ ــز) ،إب ــراه ـي ــم جــابــر
(إي ـقــاع) ،كــارلــوس أبــو شبكة (بــاص)،
وشانت باجاك (غيتار).

ّ
يحل أحمد حويلي الليلة ضيفًا على صيدا .كان يفترض
باألمسية التي يحتضنها «مركز معروف سعد الثقافي»
أن تقتصر على الشيخ املـتـصـ ّـوف (غ ـنـ ًـاء) واملوسيقي
اللبناني زيــاد ّ
سحاب على الـعــود .إال ّأن حويلي ارتــأى
ال ـت ـعــديــل ،ف ــدع ــا املــوس ـي ـق ـيــن ج ـيــو ن ـج ــاري ــان (إي ـق ــاع)
ومحمد نحاس (قانون) وخليل البابا (كمنجة) ورمزي
بو كامل (كيبورد) للمشاركة في هذا املوعد .البرنامج
ً
سيكون ّ
منوعًا ،يشمل أعماال مثل «إقرأ» (كلمات رندلى
مـنـصــور ،لحن مــرتـجــل) ،و«ه ــواك كثير عـلـ ّـي» (كلمات
مهدي منصور ،وألحان وزياد سحاب) ،و«عرفت الهوى»
(كلمات رابعة العدوية ،ألحان زياد سحاب) ،و«أال يا ّأيها
الساقي» (كلمات حفاظ الشيرازي ،ألحان زياد سحاب)....
تخلو األمسية من ابــن الفارض أيضًا ،فيما يتوقع
ولــن ّ
أن تتخللها قصيدتان أو أكثر «بطابع حسيني» .هذا
ما يقوله الشيخ أحمد في اتصال مع «األخبار» ،مشيرًا
َ
َ
ّ
إلى أنه حرص خالل السنت ْي املاضيت ْي على عدم إقامة
ّ
ّ
الحفالت خــال شهر محرم واألي ــام العشرة األولــى من

أم ـ ــا ال ــريـ ـبـ ـي ــرت ــوار ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ــد عـلــى
ّ
س ـب ـعــن دق ـي ـق ــة ،ف ـي ـت ــرك ــز ع ـل ــى امل ــزج
( )fusionبني أنماط موسيقية مختلفة
(شرقي وكالسيك وجاز وروك) ،ويضم
ً
أعماال لألخوين رحباني ،واملوسيقي
اإليطالي إنيو موريكوني ،وبيتهوفن،
واملوسيقار املصري رياض السنباطي
(لونغا رياض) ،وAnother Brick in the
 Wallلفرقة «بينك فلويد» األسطورية،
ً
فـضــا عــن مـخـتــارات مــن تأليف ب ـ ّـراك.
ّ
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ــوض ــح األخ ـي ــر أن
ّ
سيقدم هذه املقطوعات ،لكن
البرنامج
مــع مفاجآت إلــى جانب إدخ ــال بعض
التعديالت عليها.
إيلي الذي درس املوسيقى الكالسيكية
ويـ ـع ــزف الـ ـج ــاز ول ــدي ــه خ ـب ــرة كـبـيــرة
ّ
ف ــي املــوس ـي ـقــى ال ـش ــرق ـي ــة ،ي ــوض ــح ّأن
س ـبــب اخ ـت ـي ــار «خ ــواب ــي ع ـ ّـب ــود» ،أن ــه
مكان يعرفه جميع الصيداويني ولهم
ذكــريــات مـعــه« :أن ــا ابــن صـيــدا وأعــرف
جـ ّـي ـدًا قـيـمــة ه ــذا امل ـكــان بــالـنـسـبــة إلــى
أبنائها».
ق ـبــل س ـبــع سـ ـن ــوات ،ل ــم ت ـكــن «خــوابــي

ع ـ ّـبــود» س ــوى «مـعـصــرة ع ـ ّـب ــود» التي
ذاع صيتها على امـتــداد الـبــاد خالل
العقود املاضية .معصرة الزيتون التي
كانت مقصودة بكثافة وكانت ّتصنع
ّ
فــي ّأي ــام عــزهــا قــرابــة سبعني طــنــا من
الزيت يوميًا.
ث ــاث ــة أج ـي ــال تـعــاقـبــت ع ـلــى إدارت ـه ــا
ب ــدءًا مــن الـجـ ّـد إبــراهـيــم م ــرورًا باالبن
ً
أل ـب ـي ــر وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـح ـف ـي ــدة زه ـ ّـي ــة
ّ
ّ
وأحد أشقائها .غير أن تبدل األحوال،
واخ ـت ـفــاء الـبـســاتــن ملصلحة األبـنـيــة
ال ـس ـك ـن ـي ــة وغـ ـي ــرهـ ـم ــا م ـ ــن الـ ـع ــوام ــل
ّ
أرغما ّ
زهية على إقفال املعصرة .لكن
ّ
هـ ــذه املـ ـ ــرأة املـ ـص ــرة ع ـلــى ال ـس ـكــن في
ص ـي ــدا بـيـ ّنـمــا عــائ ـل ـت ـهــا ف ــي ب ـي ــروت،
تقول لنا إنها لم تــرد االستسالم ولم
ّ
تــوصــد األبـ ــواب نـهــائـيــا ،بــل استغلت
امل ـكــان لتطوير هــوايـتـهــا فــي صناعة
ال ـ ـصـ ــابـ ــون ،ل ـت ـت ـح ـ ّـول املـ ـعـ ـص ــرة إل ــى
محترف ينتج صــابــونــا طبيعيًا مئة
ّ
ّ
في املئة .مع العلم بأن ّزهية لم تتخل
بالزيت» ألنه «يمشي في
عن «الشغل
ّ
دمي… صحيح أنني حزت إجــازة في
من «الجامعة األميركية في
الكيمياء ّ
بيروت» ،لكنني عملت مع والدي هنا
ّ
ملدة  27سنة».
إذًا ،االنطالقة ستكون من حفلة الغد
ّ
التي سيتخللها الكثير من االرتجال،
ع ـل ــى أن تـتـبـعـهــا ح ـف ــات أخ ـ ــرى فــي
م ـع ــال ــم م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن امل ــديـ ـن ــة .ه ـك ــذا،
ّ
سيتعرف الصيداويون والجيران إلى
مــا يـحــاول بـ ّـراك ورفــاقــه فعله ،قبل أن
ي ـس ـت ـك ـم ـلــوه خ ـ ــال أشـ ـه ــر بـتــأسـيــس
ّ
تتوجه
أكــاديـمـيــة موسيقى وم ـســرح
ّ
ل ـل ـطــاب الــراغ ـبــن ف ــي االل ـت ـحــاق بها
كهواية مقابل أسعار مــدروســة ،وإلى
أوالد الـ ـع ــائ ــات ال ـف ـق ـي ــرة ف ــي ص ـيــدا
ال ـقــدي ـمــة (ل ـب ـنــان ـيــن وفـلـسـطـيـنـيــن)
ّ
الـ ـ ــذيـ ـ ــن سـ ـيـ ـتـ ـع ــلـ ـم ــون م ـ ـجـ ــانـ ــا وقـ ــد
ّ
يحولون مواهبهم إلى مصدر رزق في
املستقبل.
ّ
هذا ما يؤكده ّبراك ،الفتًا إلى أن الهدف
هــو نشر الثقافة ،و«إع ــادة صيدا إلى
ما كانت عليه قبل أربعني أو خمسني
ع ــام ــا… ب ــدن ــا ن ـســاعــد ب ـعــض ونـغـ ّـيــر
الواقع ،وبدنا الكل يشتغل».
نادين...

من أحد مقاهي «قلب البلد» (هيئم الموسوي)

(هيثم الموسوي)

«معروف سعد» على موعد مع أحمد حويلي
َ
شـهــر َص ــف ـ ْـر ،إال ّأن أمسيته الـصـيــداويــة تــأتــي لتحمل
ّ
رسائل عدة .إذ يريد ّأن يقول «إن الحسني ليس لطائفة
ّ
معينة ،بل هو رمز لكل ّ
حر ،على املستويات االجتماعية
ّ
ّ
والـسـيــاســة والـعـقــائــديــة وال ـصــوف ـيــة» ،م ـش ــددًا عـلــى أنــه
خالفًا ملا ّ
تروجه بعض الحمالت ودعــوات املقاطعة التي
ّ
ّ
التصوف الشيعي.
تستهدفه« ،ال ّأحاول نشر ّما يسمونه ّ ُ
حر قتل في سبيل
ببساطة ،سأقدم أناشيد لكل إنسان
البشرية ومـبــادئ ســامـيــة» .طبعًا ،تـنــدرج هــذه األمسية
في سياق األنشطة الجدية التي يحرص «مركز معروف
سعد الثقافي» على إقامتها ،ولــو بشكل غير منتظم.
برغم الظروف االقتصادية الصعبة واألزمات السياسية
واألمنية ،ال يــزال هــذا الفضاء الــذي ّ
تأسس عــام ،1989
في إنعاش الحياة الثقافية في صيدا.
يحاول املساهمة ّ
ل ـج ـنــة أن ـش ـط ــة م ــؤل ـف ــة م ــن عـ ــدد م ــن امل ـت ـط ـ ّـوع ــن غـيــر
املنتسبني إلــى «التنظيم الشعبي الـنــاصــري» ،أبصرت
النور قبل حوالي عامني ،تعمل بالتنسيق مع إدارة املركز
على استقدام عروض ّ
منوعة .هكذا ،استمتع الجمهور

الصيداوي بحفالت لـ «كــورال الفيحاء» وأميمة الخليل
وخــالــد الهبر ومحمد خـيــري ،فيما كانت هناك ّ
حصة
ألفالم الصغار.
ض ــاء ال ـل ـج ـنــة ،ج ـم ــال ع ـي ـســى ،ت ـت ـح ـ ّـدث عن
إح ـ ــدى أع ـ ّ
صعوبة تتعلق باسم هــذا الفضاء« :هـنــاك َمــن يرفض
ّ
املـجــيء إلـيــه ألنــه يعتبره تلقائيًا محسوبًا على طرف
ّ
سـيــاســي .االصـطـفــافــات ال ـحــادة تشكل عائقًا فــي هذا
ً
فضال عن الضائقة املاليةّ ،
ألن ازدهــار
اإلطــار لألسف،
الثقافة يحتاج إلى دعم مادي» ،ناهيك باألوضاع األمنية،
السيما مع اشتعال املعارك في ّ
ّ
مخيم عني الحلوة القريب
منه .نلمس بعض التفاؤل لدى جمال إزاء الحركة الثقافية
ّ
«ستشجعنا جميعًا على
في املدينة ،مؤكدة ّأن املسألة
العمل من أجل محاولة تغيير الواقع».
ً
مساء ـ «مركز معروف
* الليلة ـ الساعة الثامنة
سعد الثقافي» (صيدا ـ جنوب لبنان).
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