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مهرجان "أيام اليابان" يف القديس يوسف:
ورش عمل وأوبرا وشعر ومسرح وأفالم

اليابانيتان هيراموري وفوجيا على المسرح في غناء اوبرالي.

اح�ت�ف��ل ال�م��رك��ز ال�ث�ق��اف��ي الياباني
ال �ت��اب��ع ل�ج��ام�ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف
بعيده السادس باقامته المهرجان
ال��ري��اض��ي واألك��ادي �م��ي وال�ث�ق��اف��ي
والموسيقي "اي��ام ال�ي��اب��ان" ،ال��ذي
امتد من  17الى  26آذار.
وق ��د اف�ت�ت��ح ال �م �ه��رج��ان ب�ع��رض
للفنون القتالية اليابانية في حرم
ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ه��وف��ان،
ق ��دم ��ه ع � ��دد م ��ن ط � ��اب ال �م��رك��ز.
وتبع العرض محاضرة للبروفسورة
ك� � � � � ��ارول ف� � �ي � ��رن ع� � ��ن "ال� �ث� �ق ��اف ��ة
واألخ � � ��اق :ن �ظ��رات ح ��ول ال �ي��اب��ان
وال� �ش ��رك ��ات ال �ي��اب��ان �ي��ة ال �ك �ب��رى"
وطاولة مستديرة ادارها السكرتير
األول ف��ي ال �س �ف��ارة ال�ي��اب��ان�ي��ة في
لبنان ماسامي ايشي.
وت��اب��ع اي �ش��ي ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي
ل� �ق ��اءات ��ه م ��ع ال� �ط ��اب وق � ��دم ل�ه��م
ش��رح��ًا ع��ن ن �ظ��ام ال�م�ن��ح الجامعية
المقدمة من الحكومة اليابانية عبر
سفارتها .واشار الى ان "هذه المنح
تقدم لعدد من الطاب الذين بدأوا
بتعلم اللغة اليابانية".
ّ
وذك ��ر ب��أن "ال �م��رك��ز األك��ادي�م��ي

(ميشال صايغ)

الياباني هو المؤسسة الوحيدة في
لبنان التي تقدم برنامجًا لتعلم هذه
اللغة" .وتبع هذا الشق األكاديمي
م��ن "اي��ام ال�ي��اب��ان" ع��رض لفيلمين
يابانيين ومحاضرة ألستاذة اللغة
اليابانية في المركز جونكو هوكي
وساميا عطاالله.
م ��ن ج �ه��ة اخ � � ��رى ،وب� ��دع� ��وة م��ن
ال� �س� �ف ��ارة ال �ي ��اب ��ان �ي ��ة ف� ��ي ب �ي ��روت
والمركز األكاديمي ،قدمت المغنية
األوب� ��رال � �ي� ��ة ي ��وك ��اك ��و ه� �ي ��رام ��وري
ترافقها على البيانو العازفة ناعومي
ف ��وج� �ي ��ا ،م � �خ � �ت� ��ارات م� ��ن األل� �ح ��ان
واألغ ��ان ��ي ال �ت��ي م��زج��ت ب�ي��ن ال ��روح
الشعبية ال�ي��اب��ان�ي��ة والمقتطفات
الشعرية الغربية ،في قاعة بيار ابو
خ��اط��ر ف��ي ح��رم ال�ع�ل��وم اإلنسانية،
ال� �ت ��ي زي� �ن ��ت ل �ل �م �ن��اس �ب��ة ب ��ال ��ورود
ال�ب�ي �ض��اء وال �ح �م��راء ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة
اليابانية المعروفة ب� .Ikebana
واخ �ت �ت��م ال �م �ه��رج��ان ب�م�س��رح�ي��ة
مستوحاة م��ن الفولكلور الشعبي
ال� �ي ��اب ��ان ��ي ،اداه � � ��ا ط � ��اب ال �م��رك��ز
بعد ت��دري��ب دام شهرين على يد
المخرجة أيكو مينامي.

