
هنادي	الديري	

م��دي��ن��ة س��اح��ل��ّي��ة "ُم��ص��ّم��م��ة" خصيصًا 
و"تنفجر"  خيباتنا  "ت��م��ت��ّص"  ألح��ام��ن��ا، 
من  فة 

ّ
مؤل مرئّية  عاصفة  وكأنها  سحرًا 

ريدها 
ُ
منازل قديمة بسقوف إفتراضّية ن

أح��ي��ان��ًا ع��ل��ى ش��ك��ل ق��ّب��ة وأح��ي��ان��ًا أخ���رى 
عالية )للُمخيلة نزواتها!(. وأيضًا شوارع 
ض��ّي��ق��ة ت��م��ت��ث��ل ب��ه��ا ح��ي��وات��ن��ا ال��داخ��ل��ّي��ة 
ونهتدي إلى عطرها، وبعض قصص غير 
الرضا.  ابتسامة  عن  بحثًا  ن��زوره��ا  مألوفة 
و"نصطدم" بشخصّياتها المرموقة، و"يا 
منا 

ّ
ن��ّورت أحامنا!". إذا سل أه��ًا وسها 

"مشهدّية  الشمالّية،  البترون  أن  ج��داًل 
مهرجاناتها  إذًا  ن��ص��ف  ك��ي��ف  ال���ه���وى"، 
ال��ت��ي تنطلق ف��ي 28 ح��زي��ران  ال��دول��ّي��ة 
أيلول؟  من  الثامن  حتى  وتمتد  المقبل 
ال���م���ه���رج���ان���ات  ل���ج���ن���ة ه������ذه  األك����ي����د أن 
ب��رئ��ي��س��ه��ا س���اي���د ف����ّي����اض ت��ب��ح��ث م��ن��ذ 
س����ن����وات ع����ن ُم���خ���ت���ل���ف ال���ُس���ب���ل ل��ي��خ��رج 
"أقواله  له  ولتكون  الرتابة  عن  برنامجها 
ذاتّية.  هوّية  أنغامه  ولترتدي  المأثورة" 
برنامج هذه السنة، تمامًا كما في األعوام 
ال��ُم��ن��ص��رم��ة، ُي��ش��ب��ه ال��ب��ت��رون، م��ن حيث 
العابرة، و"هيا  اإلفتتان  السحر ولحظات 
���ه���رول ب��إت��ج��اه األن���غ���ام واإلس��ت��رخ��اء 

ُ
ب��ن��ا ن

 

Piaff ال���ذي ُي��س��ّي��ج إط��ال��ت��ه��ا". ع���رض
Le Spectacle َيفتتح قّصتنا الصيفّية 
آن  المغنية  مع  المشهدّية،  المدينة  مع 
كارير، وقد شاهده حتى اللحظة أكثر من 
مليون ُمشاهد حول العالم. إلى ناصيف 
و"ياما"  الفاتن  إرتباكه  زيتون...وللُحب 
ق��ف��زن��ا ب��ت��ه��ّور ف��ي م��ي��اه��ه. إل���ى مهرجان 

البيرة والنبيذ والمأكوالت البحرّية. 

وها  ون��ب��ي��ذه��ا"،  "بيرتها"  نتج 
ُ
ت ال��ب��ت��رون 

ال��م��أك��والت  ف��ي  الُمتخّصصة  المطاعم  ه��ي 
ال��ب��ح��رّي��ة ف��ي ال��م��دي��ن��ة ت��ض��ع م��ش��ه��ّي��ات "ع 
م��د ال��ن��ظ��ر" ف��ي ت��ص��ّرف ج��وع��ن��ا، ه��ن��اك في 
الميناء... و"ك��م من قّصة ُحب ستولد هذا 
المساء". إلى معرض فوتوغرافي من توقيع 
ف����ارس ال��ج��ّم��ال، وف��ي��ه ن��ت��ع��ّرف إل���ى المهن 
"البترونّية"، أو تلك التي تتمّيز بها المدينة 

��ل��ق��ي أج������واء إح��ت��ف��ال��ّي��ة 
ُ
ال��س��اح��ل��ّي��ة ال���ت���ي ت

 

Batroun إل������ى  وص���������واًل  ال����ح����ي����اة،  ع���ل���ى 
في   Mediterranean Film Festival
الساحة التابعة للقلعة الُمرّممة وتحمل إسم 
أف���ام وج��وائ��ز تقدمها لجنة  "دي��اس��ب��ورا". 
إل���ى "إب���ن ال��ب��ل��د" وأي��ض��ًا ال��زائ��ر ال���ذي يحلو 
ل��ه "ال��ت��ط��واف" ف���وق ت���ال ال��ُم��خ��ّي��ل��ة )يعني 
الُمخرج الغربي!(. ستكون لنا أكثر من وقفة 

م��ع ه���ذا ال��م��ه��رج��ان ال����ذي ي��أخ��ذن��ا م��ع��ه في 
و"نحن  إليه.  ينتمي  ال��ذي  العالم  إل��ى  زهة 

ُ
ن

ال��م��دي��ن��ة الساحلّية  ب��ج��ول��ة ف��ي  م���وع���ودون" 
الساحرة مع رئيس لجنة مهرجانات البترون 
على عجل   

ً
ت���ارة لنشرب مشاهدها  ال��دول��ّي��ة 

مزمز" مناظرها الطبيعّية. 
ُ
وطورًا "ن

الواقع يجعل اإلنسان "كائنًا  إن  من قال 
 موهن العزيمة"؟

 

 

روزيت	فاضل	

عكست امس ن��دوة عن إط��اق كتاب "زمن 
سمير فرنجية... سيرة بقلم محمد حسين 
شمس الدين" نقاطًا مهمة جدًا عن فرنجية، 
ال����ذي ج����اءت س��ي��رت��ه وص��ي��ة ل��ن��ا "ف����ي ه��ذا 
الزمن الرديء" كما كان يردد الراحل الكبير 

الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. 
ي��ش��ب��ه ال��ح��ض��ور ال��ك��ث��ي��ف ال��رس��م��ي وغير 
ال���رس���م���ي ف���ي ال����ن����دوة، ال�����ذي ج����اء م���ن كل 
ال���ط���وائ���ف وال���م���ن���اط���ق، ش��خ��ص��ي��ة ف��رن��ج��ي��ة 
ال���ك���ون���ي���ة، ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا ام����ت����داد ث��ق��اف��ي 
وس��ي��اس��ي وإن��س��ان��ي ع��ل��ى م��س��اح��ة ال��وط��ن، 
ال��وط��ن ك��ل��ه. ه��و م��ن دون ش��ك م��ن قماشة 
أن تخصص  وي��س��ت��ح��ق  ال����وط����ن،  رج������االت 
أساسية  محطة  ومسيرته  ونضاله  لمبادئه 

والخاصة  الرسمية  المدارس  جيل  لتثقيف 
الامذهبي،  الاطائفي،  فرنجية  سمير  عن 

اإلنسان.  
جمع فرنجية، في صرح جامعة القديس 
ي��وس��ف، رف���اق األم����س، وم���ا أك��ث��ره��م، وق��د 
ش���ع���روا ب��ي��ت��م ك��ب��ي��ر ب��ع��د غ��ي��اب��ه. غ����اب عن 
الصالة خصوم األمس وجيل اليوم، وبقيت 
ح��ك��رًا ع��ل��ى ج��ي��ل م��خ��ض��رم ف���ي ال��س��ي��اس��ة، 
فرنجية  سمير  لمدرسة  بقوة  االوف��ي��اء  م��ن 

الوطنية.
وص�����ل ع���ل���ى ال����ت����وال����ي ال����دك����ت����ور م��ح��م��د 
ال��وزراء سعد  السماك ممثًا رئيس مجلس 
رئيس  السنيورة،  ف��ؤاد  الرئيس  الحريري، 
جنباط  وليد  االشتراكي  التقدمي  الحزب 
وزوجته نورا، النواب مروان حماده وميشال 
معوض وطوني فرنجية، النائبان السابقان 

ال��وزراء  ال��ب��ون،  بطرس ح��رب ومنصور غانم 
العريضي،  غ���ازي  ط��ب��ارة،  بهيج  ال��س��اب��ق��ون 
م���ي���ش���ال ف����رع����ون، أش������رف ري����ف����ي، ري���م���ون 
عريجي، وعضوا "لقاء قرنة شهوان" سابقا 
وعائلة  سعيد،  وف���ارس  الملك  عبد  سمير 

فرنجية والسيدة لمى تمام سام.
ب���داي���ة، م��ق��دم��ة أله��م��ي��ة ال��ك��ت��اب لهند 
درويش مديرة الدار وعضو مؤسسة سمير 
ف��رن��ج��ي��ة، ث��م ك��ل��م��ة ل��م��دي��رة ال��م��ؤس��س��ة آن 
فرنجية شددت فيها على أهمية نشر فكره 

الى العالم كله. 
ج����اءت وق��ائ��ع ه���ذه ال���ن���دوة، ال��ت��ي دع��ت 
ال���ي���ه���ا م���ؤس���س���ة س��م��ي��ر ف��رن��ج��ي��ة وج��ام��ع��ة 
القديس يوسف ودار نشر "شرق الكتاب"، 
شعاره  ننسى  ب��أال  لوصيته  ترجمة  كأنها 
في الحياة، الذي تحدث عنه مقدم الكتاب 

ال��م��ط��ران ي��وس��ف ب��ش��ارة ف��ي ك��ل��م��ت��ه، وه��و 
مبني على قول لمارتن لوثر كينغ: "علينا ان 
نتعلم ان نعيش معًا كأخوة، وإال سنموت 

جميعنا معًا كمعتوهين".
بشارة  المطران  وف��ق  السياسي،  قلم سمير 
"ات��ص��ف ب��ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي ال��م��س��ت��م��ر. يكتب 
فارضًا  متنوعة،  ب��ق��راءات  ال��ب��اد كلها  وي��ج��وب 
احترامه ليس فقط بآرائه السديدة بل بنزاهته 
ونظافة كفه وحريته واخاصه وصدقه وترفعه 

وبساطة حياته الشخصية والعائلية". 
ب�����دوره، أح����اط رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
في  اليسوعي  دك���اش  األب سليم  ي��وس��ف 
ال��خ��اص��ة بشخصية  ال���ج���وان���ب  ك��ل��م��ت��ه ك���ل 
فرنجية المولع بالحرية، فتحدث عن لقائه 
ب���األب سليم ع��ب��و. ق���ال: "ت��ب��ادال اس��راره��م��ا 
وشيئًا من يساريتهما، وكونا صحبة لذيذة 
ون��داء   ،2001 سنة  بعد  مفاعيلها  ظ��ه��رت 
ال��ب��ط��ري��رك ص��ف��ي��ر وس���ي���ن���ودس ال��م��ط��ارن��ة 
ع��ن��دم��ا ك����ان األب ع��ب��و رئ��ي��س��ًا ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
ال��ن��داء فعليًا والسير به  وق��رر آن��ذاك تأييد 
ال��ى سنة  ال��وص��ول  حتى  وفكريًا  اكاديميًا 
ال��ج��ي��وش وارت���ع���اش  2005، س��ن��ة خ����روج 

األرز". 
أم����ا س��ف��ي��ر ف��رن��س��ا ب���رون���و ف��وش��ي��ه ف��ن��وه 
بقدرة سمير فرنحية "على لّم شمل الجميع، 
مرتكزًا على مبادئه التّواق الى بناء لبنان بلد 

مستقل غني يتمايز". وذكر 
أن "فرنسا تطمح الى دعم اقتصاد لبنان 
م���ن خ����ال ب���رام���ج ع����دة ت���دخ���ل ف���ي س��ي��اق 
في  المسؤولون  يعمل  أن  ونأمل  "سيدر"، 
لبنان على دفع مسار االصاحات المطلوبة 

والمنصوص عليها في البيان الوزاري". 
م���ن ج��ه��ت��ه أك����د ال���ك���ات���ب أن����ه ح�����اول ان 
ي��ق��دم "ص����ورة تشبه ف��رن��ج��ي��ة، وه���و سيرة 
الى  التوثيق منه  ال��ى  اق��رب  ذات��ي��ة، وعمل 
ال��رواي��ة"، مشيرًا ال��ى ان��ه شخصية متعددة 
ال��ب��ع��د وش��خ��ص��ي��ة خ��اف��ي��ة ب��ن��ظ��ر ال��ب��ع��ض، 
ويدور الخاف حول خياراته السياسية بين 

مؤيديه ومخالفين له". 

 

rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

مهرجانات البترون تنطلق يف 28 حزيران
املغنية آن كارير تفتتح عروض املدينة املشهدية

إطالق كتاب "زمن سمير فرنجية" يف اليسوعية 
رفاق األمس يف مدرسة الوطنية استذكروا هامة كونية 

 

هنادي	الديري	

م��دي��ن��ة س��اح��ل��ّي��ة "ُم��ص��ّم��م��ة" خصيصًا 
و"تنفجر"  خيباتنا  "ت��م��ت��ّص"  ألح��ام��ن��ا، 
من  فة 

ّ
مؤل مرئّية  عاصفة  وكأنها  سحرًا 

ريدها 
ُ
منازل قديمة بسقوف إفتراضّية ن

أح��ي��ان��ًا ع��ل��ى ش��ك��ل ق��ّب��ة وأح��ي��ان��ًا أخ���رى 
عالية )للُمخيلة نزواتها!(. وأيضًا شوارع 
ض��ّي��ق��ة ت��م��ت��ث��ل ب��ه��ا ح��ي��وات��ن��ا ال��داخ��ل��ّي��ة 
ونهتدي إلى عطرها، وبعض قصص غير 
الرضا.  ابتسامة  عن  بحثًا  ن��زوره��ا  مألوفة 
و"نصطدم" بشخصّياتها المرموقة، و"يا 
منا 

ّ
ن��ّورت أحامنا!". إذا سل أه��ًا وسها 

"مشهدّية  الشمالّية،  البترون  أن  ج��داًل 
مهرجاناتها  إذًا  ن��ص��ف  ك��ي��ف  ال���ه���وى"، 
ال��ت��ي تنطلق ف��ي 28 ح��زي��ران  ال��دول��ّي��ة 
أيلول؟  من  الثامن  حتى  وتمتد  المقبل 
ال���م���ه���رج���ان���ات  ل���ج���ن���ة ه������ذه  األك����ي����د أن 
ب��رئ��ي��س��ه��ا س���اي���د ف����ّي����اض ت��ب��ح��ث م��ن��ذ 
س����ن����وات ع����ن ُم���خ���ت���ل���ف ال���ُس���ب���ل ل��ي��خ��رج 
"أقواله  له  ولتكون  الرتابة  عن  برنامجها 
ذاتّية.  هوّية  أنغامه  ولترتدي  المأثورة" 
برنامج هذه السنة، تمامًا كما في األعوام 
ال��ُم��ن��ص��رم��ة، ُي��ش��ب��ه ال��ب��ت��رون، م��ن حيث 
العابرة، و"هيا  اإلفتتان  السحر ولحظات 
���ه���رول ب��إت��ج��اه األن���غ���ام واإلس��ت��رخ��اء 

ُ
ب��ن��ا ن

 

Piaff ال���ذي ُي��س��ّي��ج إط��ال��ت��ه��ا". ع���رض
Le Spectacle َيفتتح قّصتنا الصيفّية 
آن  المغنية  مع  المشهدّية،  المدينة  مع 
كارير، وقد شاهده حتى اللحظة أكثر من 
مليون ُمشاهد حول العالم. إلى ناصيف 
و"ياما"  الفاتن  إرتباكه  زيتون...وللُحب 
ق��ف��زن��ا ب��ت��ه��ّور ف��ي م��ي��اه��ه. إل���ى مهرجان 

البيرة والنبيذ والمأكوالت البحرّية. 

وها  ون��ب��ي��ذه��ا"،  "بيرتها"  نتج 
ُ
ت ال��ب��ت��رون 

ال��م��أك��والت  ف��ي  الُمتخّصصة  المطاعم  ه��ي 
ال��ب��ح��رّي��ة ف��ي ال��م��دي��ن��ة ت��ض��ع م��ش��ه��ّي��ات "ع 
م��د ال��ن��ظ��ر" ف��ي ت��ص��ّرف ج��وع��ن��ا، ه��ن��اك في 
الميناء... و"ك��م من قّصة ُحب ستولد هذا 
المساء". إلى معرض فوتوغرافي من توقيع 
ف����ارس ال��ج��ّم��ال، وف��ي��ه ن��ت��ع��ّرف إل���ى المهن 
"البترونّية"، أو تلك التي تتمّيز بها المدينة 

��ل��ق��ي أج������واء إح��ت��ف��ال��ّي��ة 
ُ
ال��س��اح��ل��ّي��ة ال���ت���ي ت

 

Batroun إل������ى  وص���������واًل  ال����ح����ي����اة،  ع���ل���ى 
في   Mediterranean Film Festival
الساحة التابعة للقلعة الُمرّممة وتحمل إسم 
أف���ام وج��وائ��ز تقدمها لجنة  "دي��اس��ب��ورا". 
إل���ى "إب���ن ال��ب��ل��د" وأي��ض��ًا ال��زائ��ر ال���ذي يحلو 
ل��ه "ال��ت��ط��واف" ف���وق ت���ال ال��ُم��خ��ّي��ل��ة )يعني 
الُمخرج الغربي!(. ستكون لنا أكثر من وقفة 

م��ع ه���ذا ال��م��ه��رج��ان ال����ذي ي��أخ��ذن��ا م��ع��ه في 
و"نحن  إليه.  ينتمي  ال��ذي  العالم  إل��ى  زهة 

ُ
ن

ال��م��دي��ن��ة الساحلّية  ب��ج��ول��ة ف��ي  م���وع���ودون" 
الساحرة مع رئيس لجنة مهرجانات البترون 
على عجل   

ً
ت���ارة لنشرب مشاهدها  ال��دول��ّي��ة 

مزمز" مناظرها الطبيعّية. 
ُ
وطورًا "ن

الواقع يجعل اإلنسان "كائنًا  إن  من قال 
 موهن العزيمة"؟

 

 

روزيت	فاضل	

عكست امس ن��دوة عن إط��اق كتاب "زمن 
سمير فرنجية... سيرة بقلم محمد حسين 
شمس الدين" نقاطًا مهمة جدًا عن فرنجية، 
ال����ذي ج����اءت س��ي��رت��ه وص��ي��ة ل��ن��ا "ف����ي ه��ذا 
الزمن الرديء" كما كان يردد الراحل الكبير 

الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. 
ي��ش��ب��ه ال��ح��ض��ور ال��ك��ث��ي��ف ال��رس��م��ي وغير 
ال���رس���م���ي ف���ي ال����ن����دوة، ال�����ذي ج����اء م���ن كل 
ال���ط���وائ���ف وال���م���ن���اط���ق، ش��خ��ص��ي��ة ف��رن��ج��ي��ة 
ال���ك���ون���ي���ة، ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا ام����ت����داد ث��ق��اف��ي 
وس��ي��اس��ي وإن��س��ان��ي ع��ل��ى م��س��اح��ة ال��وط��ن، 
ال��وط��ن ك��ل��ه. ه��و م��ن دون ش��ك م��ن قماشة 
أن تخصص  وي��س��ت��ح��ق  ال����وط����ن،  رج������االت 
أساسية  محطة  ومسيرته  ونضاله  لمبادئه 

والخاصة  الرسمية  المدارس  جيل  لتثقيف 
الامذهبي،  الاطائفي،  فرنجية  سمير  عن 

اإلنسان.  
جمع فرنجية، في صرح جامعة القديس 
ي��وس��ف، رف���اق األم����س، وم���ا أك��ث��ره��م، وق��د 
ش���ع���روا ب��ي��ت��م ك��ب��ي��ر ب��ع��د غ��ي��اب��ه. غ����اب عن 
الصالة خصوم األمس وجيل اليوم، وبقيت 
ح��ك��رًا ع��ل��ى ج��ي��ل م��خ��ض��رم ف���ي ال��س��ي��اس��ة، 
فرنجية  سمير  لمدرسة  بقوة  االوف��ي��اء  م��ن 

الوطنية.
وص�����ل ع���ل���ى ال����ت����وال����ي ال����دك����ت����ور م��ح��م��د 
ال��وزراء سعد  السماك ممثًا رئيس مجلس 
رئيس  السنيورة،  ف��ؤاد  الرئيس  الحريري، 
جنباط  وليد  االشتراكي  التقدمي  الحزب 
وزوجته نورا، النواب مروان حماده وميشال 
معوض وطوني فرنجية، النائبان السابقان 

ال��وزراء  ال��ب��ون،  بطرس ح��رب ومنصور غانم 
العريضي،  غ���ازي  ط��ب��ارة،  بهيج  ال��س��اب��ق��ون 
م���ي���ش���ال ف����رع����ون، أش������رف ري����ف����ي، ري���م���ون 
عريجي، وعضوا "لقاء قرنة شهوان" سابقا 
وعائلة  سعيد،  وف���ارس  الملك  عبد  سمير 

فرنجية والسيدة لمى تمام سام.
ب���داي���ة، م��ق��دم��ة أله��م��ي��ة ال��ك��ت��اب لهند 
درويش مديرة الدار وعضو مؤسسة سمير 
ف��رن��ج��ي��ة، ث��م ك��ل��م��ة ل��م��دي��رة ال��م��ؤس��س��ة آن 
فرنجية شددت فيها على أهمية نشر فكره 

الى العالم كله. 
ج����اءت وق��ائ��ع ه���ذه ال���ن���دوة، ال��ت��ي دع��ت 
ال���ي���ه���ا م���ؤس���س���ة س��م��ي��ر ف��رن��ج��ي��ة وج��ام��ع��ة 
القديس يوسف ودار نشر "شرق الكتاب"، 
شعاره  ننسى  ب��أال  لوصيته  ترجمة  كأنها 
في الحياة، الذي تحدث عنه مقدم الكتاب 

ال��م��ط��ران ي��وس��ف ب��ش��ارة ف��ي ك��ل��م��ت��ه، وه��و 
مبني على قول لمارتن لوثر كينغ: "علينا ان 
نتعلم ان نعيش معًا كأخوة، وإال سنموت 

جميعنا معًا كمعتوهين".
بشارة  المطران  وف��ق  السياسي،  قلم سمير 
"ات��ص��ف ب��ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي ال��م��س��ت��م��ر. يكتب 
فارضًا  متنوعة،  ب��ق��راءات  ال��ب��اد كلها  وي��ج��وب 
احترامه ليس فقط بآرائه السديدة بل بنزاهته 
ونظافة كفه وحريته واخاصه وصدقه وترفعه 

وبساطة حياته الشخصية والعائلية". 
ب�����دوره، أح����اط رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
في  اليسوعي  دك���اش  األب سليم  ي��وس��ف 
ال��خ��اص��ة بشخصية  ال���ج���وان���ب  ك��ل��م��ت��ه ك���ل 
فرنجية المولع بالحرية، فتحدث عن لقائه 
ب���األب سليم ع��ب��و. ق���ال: "ت��ب��ادال اس��راره��م��ا 
وشيئًا من يساريتهما، وكونا صحبة لذيذة 
ون��داء   ،2001 سنة  بعد  مفاعيلها  ظ��ه��رت 
ال��ب��ط��ري��رك ص��ف��ي��ر وس���ي���ن���ودس ال��م��ط��ارن��ة 
ع��ن��دم��ا ك����ان األب ع��ب��و رئ��ي��س��ًا ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
ال��ن��داء فعليًا والسير به  وق��رر آن��ذاك تأييد 
ال��ى سنة  ال��وص��ول  حتى  وفكريًا  اكاديميًا 
ال��ج��ي��وش وارت���ع���اش  2005، س��ن��ة خ����روج 

األرز". 
أم����ا س��ف��ي��ر ف��رن��س��ا ب���رون���و ف��وش��ي��ه ف��ن��وه 
بقدرة سمير فرنحية "على لّم شمل الجميع، 
مرتكزًا على مبادئه التّواق الى بناء لبنان بلد 

مستقل غني يتمايز". وذكر 
أن "فرنسا تطمح الى دعم اقتصاد لبنان 
م���ن خ����ال ب���رام���ج ع����دة ت���دخ���ل ف���ي س��ي��اق 
في  المسؤولون  يعمل  أن  ونأمل  "سيدر"، 
لبنان على دفع مسار االصاحات المطلوبة 

والمنصوص عليها في البيان الوزاري". 
م���ن ج��ه��ت��ه أك����د ال���ك���ات���ب أن����ه ح�����اول ان 
ي��ق��دم "ص����ورة تشبه ف��رن��ج��ي��ة، وه���و سيرة 
الى  التوثيق منه  ال��ى  اق��رب  ذات��ي��ة، وعمل 
ال��رواي��ة"، مشيرًا ال��ى ان��ه شخصية متعددة 
ال��ب��ع��د وش��خ��ص��ي��ة خ��اف��ي��ة ب��ن��ظ��ر ال��ب��ع��ض، 
ويدور الخاف حول خياراته السياسية بين 

مؤيديه ومخالفين له". 

 

rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

مهرجانات البترون تنطلق يف 28 حزيران
املغنية آن كارير تفتتح عروض املدينة املشهدية

إطالق كتاب "زمن سمير فرنجية" يف اليسوعية 
رفاق األمس يف مدرسة الوطنية استذكروا هامة كونية 

 

هنادي	الديري	

م��دي��ن��ة س��اح��ل��ّي��ة "ُم��ص��ّم��م��ة" خصيصًا 
و"تنفجر"  خيباتنا  "ت��م��ت��ّص"  ألح��ام��ن��ا، 
من  فة 

ّ
مؤل مرئّية  عاصفة  وكأنها  سحرًا 

ريدها 
ُ
منازل قديمة بسقوف إفتراضّية ن

أح��ي��ان��ًا ع��ل��ى ش��ك��ل ق��ّب��ة وأح��ي��ان��ًا أخ���رى 
عالية )للُمخيلة نزواتها!(. وأيضًا شوارع 
ض��ّي��ق��ة ت��م��ت��ث��ل ب��ه��ا ح��ي��وات��ن��ا ال��داخ��ل��ّي��ة 
ونهتدي إلى عطرها، وبعض قصص غير 
الرضا.  ابتسامة  عن  بحثًا  ن��زوره��ا  مألوفة 
و"نصطدم" بشخصّياتها المرموقة، و"يا 
منا 

ّ
ن��ّورت أحامنا!". إذا سل أه��ًا وسها 

"مشهدّية  الشمالّية،  البترون  أن  ج��داًل 
مهرجاناتها  إذًا  ن��ص��ف  ك��ي��ف  ال���ه���وى"، 
ال��ت��ي تنطلق ف��ي 28 ح��زي��ران  ال��دول��ّي��ة 
أيلول؟  من  الثامن  حتى  وتمتد  المقبل 
ال���م���ه���رج���ان���ات  ل���ج���ن���ة ه������ذه  األك����ي����د أن 
ب��رئ��ي��س��ه��ا س���اي���د ف����ّي����اض ت��ب��ح��ث م��ن��ذ 
س����ن����وات ع����ن ُم���خ���ت���ل���ف ال���ُس���ب���ل ل��ي��خ��رج 
"أقواله  له  ولتكون  الرتابة  عن  برنامجها 
ذاتّية.  هوّية  أنغامه  ولترتدي  المأثورة" 
برنامج هذه السنة، تمامًا كما في األعوام 
ال��ُم��ن��ص��رم��ة، ُي��ش��ب��ه ال��ب��ت��رون، م��ن حيث 
العابرة، و"هيا  اإلفتتان  السحر ولحظات 
���ه���رول ب��إت��ج��اه األن���غ���ام واإلس��ت��رخ��اء 

ُ
ب��ن��ا ن

 

Piaff ال���ذي ُي��س��ّي��ج إط��ال��ت��ه��ا". ع���رض
Le Spectacle َيفتتح قّصتنا الصيفّية 
آن  المغنية  مع  المشهدّية،  المدينة  مع 
كارير، وقد شاهده حتى اللحظة أكثر من 
مليون ُمشاهد حول العالم. إلى ناصيف 
و"ياما"  الفاتن  إرتباكه  زيتون...وللُحب 
ق��ف��زن��ا ب��ت��ه��ّور ف��ي م��ي��اه��ه. إل���ى مهرجان 

البيرة والنبيذ والمأكوالت البحرّية. 

وها  ون��ب��ي��ذه��ا"،  "بيرتها"  نتج 
ُ
ت ال��ب��ت��رون 

ال��م��أك��والت  ف��ي  الُمتخّصصة  المطاعم  ه��ي 
ال��ب��ح��رّي��ة ف��ي ال��م��دي��ن��ة ت��ض��ع م��ش��ه��ّي��ات "ع 
م��د ال��ن��ظ��ر" ف��ي ت��ص��ّرف ج��وع��ن��ا، ه��ن��اك في 
الميناء... و"ك��م من قّصة ُحب ستولد هذا 
المساء". إلى معرض فوتوغرافي من توقيع 
ف����ارس ال��ج��ّم��ال، وف��ي��ه ن��ت��ع��ّرف إل���ى المهن 
"البترونّية"، أو تلك التي تتمّيز بها المدينة 

��ل��ق��ي أج������واء إح��ت��ف��ال��ّي��ة 
ُ
ال��س��اح��ل��ّي��ة ال���ت���ي ت

 

Batroun إل������ى  وص���������واًل  ال����ح����ي����اة،  ع���ل���ى 
في   Mediterranean Film Festival
الساحة التابعة للقلعة الُمرّممة وتحمل إسم 
أف���ام وج��وائ��ز تقدمها لجنة  "دي��اس��ب��ورا". 
إل���ى "إب���ن ال��ب��ل��د" وأي��ض��ًا ال��زائ��ر ال���ذي يحلو 
ل��ه "ال��ت��ط��واف" ف���وق ت���ال ال��ُم��خ��ّي��ل��ة )يعني 
الُمخرج الغربي!(. ستكون لنا أكثر من وقفة 

م��ع ه���ذا ال��م��ه��رج��ان ال����ذي ي��أخ��ذن��ا م��ع��ه في 
و"نحن  إليه.  ينتمي  ال��ذي  العالم  إل��ى  زهة 

ُ
ن

ال��م��دي��ن��ة الساحلّية  ب��ج��ول��ة ف��ي  م���وع���ودون" 
الساحرة مع رئيس لجنة مهرجانات البترون 
على عجل   

ً
ت���ارة لنشرب مشاهدها  ال��دول��ّي��ة 

مزمز" مناظرها الطبيعّية. 
ُ
وطورًا "ن

الواقع يجعل اإلنسان "كائنًا  إن  من قال 
 موهن العزيمة"؟

 

 

روزيت	فاضل	

عكست امس ن��دوة عن إط��اق كتاب "زمن 
سمير فرنجية... سيرة بقلم محمد حسين 
شمس الدين" نقاطًا مهمة جدًا عن فرنجية، 
ال����ذي ج����اءت س��ي��رت��ه وص��ي��ة ل��ن��ا "ف����ي ه��ذا 
الزمن الرديء" كما كان يردد الراحل الكبير 

الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. 
ي��ش��ب��ه ال��ح��ض��ور ال��ك��ث��ي��ف ال��رس��م��ي وغير 
ال���رس���م���ي ف���ي ال����ن����دوة، ال�����ذي ج����اء م���ن كل 
ال���ط���وائ���ف وال���م���ن���اط���ق، ش��خ��ص��ي��ة ف��رن��ج��ي��ة 
ال���ك���ون���ي���ة، ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا ام����ت����داد ث��ق��اف��ي 
وس��ي��اس��ي وإن��س��ان��ي ع��ل��ى م��س��اح��ة ال��وط��ن، 
ال��وط��ن ك��ل��ه. ه��و م��ن دون ش��ك م��ن قماشة 
أن تخصص  وي��س��ت��ح��ق  ال����وط����ن،  رج������االت 
أساسية  محطة  ومسيرته  ونضاله  لمبادئه 

والخاصة  الرسمية  المدارس  جيل  لتثقيف 
الامذهبي،  الاطائفي،  فرنجية  سمير  عن 

اإلنسان.  
جمع فرنجية، في صرح جامعة القديس 
ي��وس��ف، رف���اق األم����س، وم���ا أك��ث��ره��م، وق��د 
ش���ع���روا ب��ي��ت��م ك��ب��ي��ر ب��ع��د غ��ي��اب��ه. غ����اب عن 
الصالة خصوم األمس وجيل اليوم، وبقيت 
ح��ك��رًا ع��ل��ى ج��ي��ل م��خ��ض��رم ف���ي ال��س��ي��اس��ة، 
فرنجية  سمير  لمدرسة  بقوة  االوف��ي��اء  م��ن 

الوطنية.
وص�����ل ع���ل���ى ال����ت����وال����ي ال����دك����ت����ور م��ح��م��د 
ال��وزراء سعد  السماك ممثًا رئيس مجلس 
رئيس  السنيورة،  ف��ؤاد  الرئيس  الحريري، 
جنباط  وليد  االشتراكي  التقدمي  الحزب 
وزوجته نورا، النواب مروان حماده وميشال 
معوض وطوني فرنجية، النائبان السابقان 

ال��وزراء  ال��ب��ون،  بطرس ح��رب ومنصور غانم 
العريضي،  غ���ازي  ط��ب��ارة،  بهيج  ال��س��اب��ق��ون 
م���ي���ش���ال ف����رع����ون، أش������رف ري����ف����ي، ري���م���ون 
عريجي، وعضوا "لقاء قرنة شهوان" سابقا 
وعائلة  سعيد،  وف���ارس  الملك  عبد  سمير 

فرنجية والسيدة لمى تمام سام.
ب���داي���ة، م��ق��دم��ة أله��م��ي��ة ال��ك��ت��اب لهند 
درويش مديرة الدار وعضو مؤسسة سمير 
ف��رن��ج��ي��ة، ث��م ك��ل��م��ة ل��م��دي��رة ال��م��ؤس��س��ة آن 
فرنجية شددت فيها على أهمية نشر فكره 

الى العالم كله. 
ج����اءت وق��ائ��ع ه���ذه ال���ن���دوة، ال��ت��ي دع��ت 
ال���ي���ه���ا م���ؤس���س���ة س��م��ي��ر ف��رن��ج��ي��ة وج��ام��ع��ة 
القديس يوسف ودار نشر "شرق الكتاب"، 
شعاره  ننسى  ب��أال  لوصيته  ترجمة  كأنها 
في الحياة، الذي تحدث عنه مقدم الكتاب 

ال��م��ط��ران ي��وس��ف ب��ش��ارة ف��ي ك��ل��م��ت��ه، وه��و 
مبني على قول لمارتن لوثر كينغ: "علينا ان 
نتعلم ان نعيش معًا كأخوة، وإال سنموت 

جميعنا معًا كمعتوهين".
بشارة  المطران  وف��ق  السياسي،  قلم سمير 
"ات��ص��ف ب��ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي ال��م��س��ت��م��ر. يكتب 
فارضًا  متنوعة،  ب��ق��راءات  ال��ب��اد كلها  وي��ج��وب 
احترامه ليس فقط بآرائه السديدة بل بنزاهته 
ونظافة كفه وحريته واخاصه وصدقه وترفعه 

وبساطة حياته الشخصية والعائلية". 
ب�����دوره، أح����اط رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
في  اليسوعي  دك���اش  األب سليم  ي��وس��ف 
ال��خ��اص��ة بشخصية  ال���ج���وان���ب  ك��ل��م��ت��ه ك���ل 
فرنجية المولع بالحرية، فتحدث عن لقائه 
ب���األب سليم ع��ب��و. ق���ال: "ت��ب��ادال اس��راره��م��ا 
وشيئًا من يساريتهما، وكونا صحبة لذيذة 
ون��داء   ،2001 سنة  بعد  مفاعيلها  ظ��ه��رت 
ال��ب��ط��ري��رك ص��ف��ي��ر وس���ي���ن���ودس ال��م��ط��ارن��ة 
ع��ن��دم��ا ك����ان األب ع��ب��و رئ��ي��س��ًا ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
ال��ن��داء فعليًا والسير به  وق��رر آن��ذاك تأييد 
ال��ى سنة  ال��وص��ول  حتى  وفكريًا  اكاديميًا 
ال��ج��ي��وش وارت���ع���اش  2005، س��ن��ة خ����روج 

األرز". 
أم����ا س��ف��ي��ر ف��رن��س��ا ب���رون���و ف��وش��ي��ه ف��ن��وه 
بقدرة سمير فرنحية "على لّم شمل الجميع، 
مرتكزًا على مبادئه التّواق الى بناء لبنان بلد 

مستقل غني يتمايز". وذكر 
أن "فرنسا تطمح الى دعم اقتصاد لبنان 
م���ن خ����ال ب���رام���ج ع����دة ت���دخ���ل ف���ي س��ي��اق 
في  المسؤولون  يعمل  أن  ونأمل  "سيدر"، 
لبنان على دفع مسار االصاحات المطلوبة 

والمنصوص عليها في البيان الوزاري". 
م���ن ج��ه��ت��ه أك����د ال���ك���ات���ب أن����ه ح�����اول ان 
ي��ق��دم "ص����ورة تشبه ف��رن��ج��ي��ة، وه���و سيرة 
الى  التوثيق منه  ال��ى  اق��رب  ذات��ي��ة، وعمل 
ال��رواي��ة"، مشيرًا ال��ى ان��ه شخصية متعددة 
ال��ب��ع��د وش��خ��ص��ي��ة خ��اف��ي��ة ب��ن��ظ��ر ال��ب��ع��ض، 
ويدور الخاف حول خياراته السياسية بين 

مؤيديه ومخالفين له". 

 

rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

مهرجانات البترون تنطلق يف 28 حزيران
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رفاق األمس يف مدرسة الوطنية استذكروا هامة كونية 
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