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مـا زال كرنفـال مدينـة نيس الفرنسـية مسـتمرًا حتى 28 شـباط )فبرايـر( الحالي. 

تتخلـل هـذا الحـدث السـنوي الضخـم الكثيـر مـن العـروض الفنيـة والمواكـب 

ـف علـى مـدار السـاعة، بمشـاركة أكثـر مـن ألـف راقـص 
ّ

ارة، التـي ال تتوق
ّ

السـي

أمـا  الزاهيـة.  واأللـوان  الالفتـة  بالمالبـس  هـؤالء  ـز 
ّ

يتمي والعالـم.  فرنسـا  مـن 

العنـوان العريـض الـذي اختيـر للكرنفـال هـذا العام، فهـو حرية الـرأي والتعبير. 

)فاليري هاشي ــ أ ف ب(

بعد غياب عقود  

السينما تعود إلى النبطية

آمال خليل

افتتحت سينما »أمبير« فرعًا جديدًا لها في 
مجّمع »النبطية مول« التجاري. هواة السينما 
فــي املــديــنــة الــجــنــوبــيــة وجـــوارهـــا سيحظون 
بــمــشــاهــدة األفــــام الــعــربــيــة واألجــنــبــيــة التي 
ــــرى.  تــعــرضــهــا »أمـــبـــيـــر« فـــي فــروعــهــا األخـ
دشـــنـــت هــــذه الــســيــنــمــا عـــروضـــهـــا بــعــرض 
مجاني لفيلم نجم آراب آيدول محمد عساف 
الفلسطيني هاني  للمخرج  الطاير«  »يا طير 
أبــو أســعــد. هــكــذا، تــكــون »أمــبــيــر« قــد عــادت 
أخــذت  عــام 1944،  عــقــود.  بعد  النبطية  إلــى 
»أمبير« مكان سينما »روكسي«، أّول سينما 
في املدينة التي افتتحها قبل عام ابن املدينة 
ــلــذيــن حما  أديــــب جــابــر ونــجــلــه حــســيــب ال
بــيــروت. اخــتــارا خانًا  السينما مــن  اخــتــراع 
 
ً
تراثيًا مهجورًا آلل نحلة، استخدم إسطبا

حاليًا  يقع  املدينة حيث  قلب  في  للحيوانات 
السوق التجاري. نظفاه وجهزاه ووضعا فيه 
شاشة وكراسي من الخيزران، وحــّواله إلى 

سينما »روكسي«.
لــكــن اســتــثــمــارهــمــا الــتــجــاري لــم يـــدم ســوى 
ســنــة. حــســن ويــوســف الخليل وشــفــيــق طه 
»أمبير«  إلــى  استثمرا »روكــســي« وحــّوالهــا 
ــتــي فــتــحــت أبــوابــهــا حــتــى عـــام 1952، ثم  ال

تعّددت دور السينما في السنوات الاحقة.
يستعرض الباحث علي مزرعاني في كتابه 
ــان« افــتــتــاح  ــكــ ــــزمــــان واملــ ــرة ال ــ »الــنــبــطــيــة ذاكــ
سينما الـ »كابيتول« عام 1957 على يد علي 
حسني الصباح وصمدت حتى بداية الحرب 
األهلية. ثم افتتح أبو أمني سينما في شارع 
واحــد.  لعام  استمرت  الصباح  كامل  حسن 
عام  »ريفولي«  افتتح سينما  الصباح  عــادل 
1961 التي بدأت تتعثر مع تدهور األوضاع 
األمنية إلى أن أقفلتها قذيفة إسرائيلية عام 
1980. يربط مزرعاني بعض أسباب تاشي 
بــاألحــداث  املــديــنــة  فــي  السينمائية  الــتــجــربــة 
األمنية التي فرضت نوعًا من حظر التجوال 
، تزامن مع انتشار ظاهرة أجهزة الفيديو 

ً
ليا

وازدهار محال بيع وتأجير األفام. 
ــثـــر مـــن 34 عـــامـــًا، عـــــادت الــشــاشــة  بــعــد أكـ
الذهبية إلى النبطية، لكن متى يعود العصر 
الــذهــبــي لــلــســيــنــمــا فـــي املــديــنــة حــيــث كــانــت 

صــاالتــهــا عـــبـــارة عـــن ســيــنــمــات، ومـــســـارح، 
وثــقــافــيــة، ومــنــابــر نضالية  ومــنــتــديــات فنية 

وحزبية وعمالية؟
الثمانينيات، يسود االنطباع عن  منذ أواخر 
النبطية بأنّها »مدينة الحسني«، بعد أن باتت 
واقتصاديًا ألكبر  واجتماعيًا  دينيًا  مرتكزًا 
ــوراء. وشنت  ــاشـ مــراســم إحــيــاء مــنــاســبــة عـ
السياسية  قواها  ضد  واسعة  انتقاد  حملة 
النافذة بعد قرار إقفال محال بيع املشروبات 
الــروحــيــة وتــهــديــد أصــحــابــهــا. فـــي حـــني أّن 
مرتبطًا  كــان  النبطية  عــن  السابق  االنــطــبــاع 
بتعدد املنتديات الثقافية ودور السينما التي 
لــم تــعــرض أفــامــًا فــحــســب. عــــادل الــصــبــاح 
صـــاحـــب ســيــنــمــا »ريــــفــــولــــي« اســـتـــفـــاد مــن 
قــرابــتــه بــأصــحــاب شــركــة »الــصــبــاح لإلنتاج 
في  العربية  األفـــام  أبـــرز  استقطب  الــفــنــي«. 
ناشطًا  كونه  أيضًا من  استفاد  لكنه  حينه. 
يساريًا. فتح الصالة  للمسرحيات )شوشو 
ودريـــــــد لــــــحــــــام...(، ولـــلـــحـــفـــات املــوســيــقــيــة 
واملهرجانات  )مارسيل خليفة...(،  والغنائية 
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة )كـــمـــال  الــعــمــالــيــة والـــحـــزبـ
ــد...(، واألمــســيــات  ــعــ ــعـــروف ســ جــنــبــاط ومـ
القاسم  وسميح  درويـــش  )مــحــود  الشعرية 
لــهــوايــة  كــمــا رّوج  ــتــــوري...(.  ــيــ ــفــ ــ ال ومــحــمــد 
مــتــابــعــة مــبــاريــات املــصــارعــة الـــحـــرة، بعدما 
نــظــم مـــبـــاريـــات حــيــة عــلــى حــلــبــة مــســرحــه. 
»ريــفــولــي« وأخــواتــهــا، عــّوضــت حينها عن 

غياب الجمعيات واألندية الثقافية.
رئــيــس بــلــديــة النبطية أحــمــد كــحــيــل شــارك 
الــحــديــثــة. قبل  فــي افــتــتــاح »أمــبــيــر« بحلتها 
ذلـــك، حــاولــت الــبــلــديــة املــحــســوبــة عــلــى حــزب 
للمدينة.  امللتزمة  النمطية  الله كسر الصورة 
لتعليم  برنامجًا  الــعــامــة  املكتبة  فــي  أطلقت 
املوسيقى. بالتزامن، تعمل فرق تمثيلية على 
نفض الغبار عن سينما »ستارز« )افتتحها 
ــران وصــمــدت  ــن املــديــنــة مــحــمــد الـــزيـــون فــ ابـ
لــثــاث ســـنـــوات قــبــل أن تــتــوقــف عــنــد بــدايــة 
الحرب(، لتحويلها إلى مسرح يعرض أفامًا 
ومسرحيات حــيــة. خــطــوة ال تـــزال فــي طور 
الــتــحــضــيــر. حــتــى ذلـــك الــحــني، هــل تستعيد 
ثقافيًا  منبرًا  جعلتها  التي  األســبــاب  املدينة 
وفنيًا بعد اندحار االحتال واستتباب السلم 

األهلي؟

»المحكمة العسكرية«

غير مطابقة للمواصفات

م جمعية »أمم للتوثيق 
ّ
تنظ

واألبحاث« غدًا األربعاء عرضًا 
لوثائقي »حتى إشعار آخر 
ـــ قصص قصيرة من سيرة 

املحكمة العسكرية في لبنان 
)1945 ـ 2015(« )64 د. ــ مترجم 

إلى اإلنكليزية(. أنتجت 
الجمعية هذا الفيلم في إطار 
مشروع بعنوان »كلنا برسم 

القضاء العسكري؟ القضاء 
العسكري بني »هيبة الدولة« 

و»دولة القانون««، الذي نفذته 
بالتعاون مع جمعية »هيا بنا«. 
العمل ليس وثائقيًا قانونيًا عن 

املحكمة العسكرية، بل تذكرة 
تاريخية لسيرتها عبر »قصص 
قصيرة« تفضي إلى سؤال: ماذا 

 كل العهود اللبنانية 
ّ
يعني أن

تعايشت مع هذه املؤسسة 
 عدالتها »غير 

ّ
املجمع على أن

ة للمواصفات«؟
َ
مطاِبق

عرض »حتى إشعار آخر«: 24 
شباط ــ 17:30 ــ »الهنغار ــ أمم« 
)حارة حريك ــ ضاحية بيروت 

الجنوبية(. لاستعام: 01/553604

أمين معلوف

»سمرقند« تحت المجهر

حول رواية »سمرقند« )1988( 
الشهيرة للكاتب اللبناني 

أمني معلوف )1949 ـ الصورة(، 
تتمحور املناقشة الذي يقيمها 

»منتدى النقد األدبي« في 
»معهد املعارف الحكمية«. اللقاء 
الذي يقام في السابعة من مساء 

غد األربعاء، في قاعة األنشطة 
الثقافية في املعهد، تشارك 
فيه مجموعة من الباحثني 

واألكاديميني والشعراء. هكذا، 
يتحدث الشاعر محمد علي 

شمس الدين عن »عمر الخيام«، 
والشاعر عمر شبلي )حول رؤية 

عمر الخيام للكون والوجود(، 
وإبراهيم بيضون )حول فرقة 

اإلسماعيليني(، وفاتن املر 
)بعنوان املفكر والهروب من 
االجتزام( وجورج دورليان 

)للدفاع عن توجهات ورؤى أمني 
معلوف(.

»سمرقند« أمني معلوف: 19:00 
مساء الغد ــ  قاعة األنشطة الثقافية 

في »معهد املعارف الحكمية« )السان 
تيريز ـ ضاحية بيروت الجنوبية(.

الثقافي الجنوبي:

تحية إلى جورج جرداق

ضمن سلسلة أنشطته الثقافية 
األسبوعية، يدعو »املجلس 

الثقافي للبنان الجنوبي« بعد 
غٍد الخميس إلى ندوة أدبية 

حول الشاعر والصحافي 
اللبناني جورج جرداق )1931 

ــ 2014/ الصورة(. ستتناول 
الندوة جوانب عّدة متعلقة 
بالراحل، وسيتعاقب على 
الحديث خالل الندوة عدد 
من الشخصيات هي: ابنة 

شقيقه وفاء جرداق، والكاتبان 
شفيق البقاعي وجورج 

طراد. أما مهّمة تقديم الندوة، 
فسيتوالها عضو الهيئة 

اإلدارية للمجلس الشاعر علي 
هاشم.

 ندوة أدبية حول جورج جرداق: 
الخميس 25 شباط )فبراير( الحالي 

ــ الساعة السادسة مساًء ــ قاعة 
»املجلس الثقافي للبنان الجنوبي« 

في بيروت )نزلة برج أبو حيدر ــ 
خلف محطة »توتال«(. لاستعام: 

www.althakafi-01/703630 أو
aljanoubi.com

الأخبار، ٢٣ �صباط ٢٠١٦، �صفحة ٢٤


