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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 
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 في أماِن نفِسها...
ٌ
قلوُب الناِس نائمة

 إلقالِق غفوِتها.
ٌ
 واحدة كافية

ٌ
رصاصة

حراٌم عليكم، حرام!... دعوها تحلم! 

وإذا كان ال بّد من إيقاظها 

ويجِة ورد.
ُ
فعلى األكثر ِبـ: ت
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فـي  الخميـس  أمـس  غـزة،  قطـاع  فـي  الفلسـطينيين،  عشـرات  شـارك 

قـة بالفيروس 
ّ
افتتـاح معـرض »كورونـا والفن«، الـذي يعالـج قضايا متعل

مته 
ّ

وانتشـاره وتأثيراتـه وسـبل الوقايـة منه. شـارك فـي الحدث الـذي نظ

»قريـة الفنـون والحـرف«، التابعـة لبلديـة غـزة، نحـو أربعين فنانًا تشـكيليًا 

ــ أ ف ب( ـر عـن ثيمـة المعـرض. )محمـد عابـدـ 
ّ
رسـموا لوحـات تعب

هند أبي اللمع

»أميرة« القلوب

بعد نجاحها في الصيف املاضي، 
 حلقة 

ّ
يعاد بعد غٍد األربعاء بث

»األميرة هند أبي اللمع« )إعداد 
وتقديم جهاد أيوب، إخراج جورج 

الحداد( على »تلفزيون لبنان«. 
جولة في حياة املمثلة اللبنانية 
الراحلة )الصورة(، والشخصية 

والفنية، باالستعانة بأرشيف يضم 
صورًا ومشاهد نادرة، إلى جانب 
شهادات ألسماء بارزة من الزمن 

الجميل، بعضها ما زال بيننا، فيما 
بعضها اآلخر قد رحل عن عاملنا. 

: جورج إبراهيم الخوري، 
ً
نذكر مثال

أحمد العشي، نهى الخطيب سعادة، 
فيليب عقيقي، أنطوان كرباج، 

محمود سعيد، أحمد الزين، عبد 
املجيد مجذوب وإبراهيم مرعشلي... 

أما في االستديو، فتحضر سميرة 
بارودي، أنطوان غندور، أسعد 

رشدان، سليمان بختي، طوني أبو 
الروس وساسني وربيع ريمي. 

»األميرة هند أبي اللمع«: بعد غٍد األحد ــ 
س: 15:00 على »تلفزيون لبنان«

نساء مقاومات:

جان دارك مصرية!

تدعو »الهيئة امللكية األردنية 
لألفالم«، اليوم الجمعة إلى حضور 

الوثائقي املصري »جان دارك 
مصرية« )إخراج إيمان كامل/ 

الصورة ــ 85 دقيقة ــ 2016( عبر 
منصاتها على مواقع التواصل 

االجتماعي. الشريط الذي ُعرض 
للمرة األولى ضمن »مهرجان دبي 

السينمائي الدولي«، يجمع بني 
األساطير والرقص والشعر الذي 

يروي قصص مقاومة املرأة املصرية 
منذ انطالق الثورة في 2011. يتتبع 
العمل مخرجته في رحلة الصحراء 

الغربية حيث تجد مذكرات الفتاة 
البدوية »جيهان« التي قاومت النظام 
األبوّي الظالم لتصبح راقصة. هكذا، 
تبحث كامل عنها عبر التواصل مع 

فنانات مصريات يشاركن قصصهن 
الذاتّية وكفاحهن ومقاومتهن.

عرض »جان دارك مصرية«: اليوم ــ الساعة 
السابعة مساًء بتوقيت بيروتـ ـ حسابات 

»الهيئة امللكية األردنية لألفالم« على 
السوشال ميديا.

»بني تشرين وتشرين« أو »الخريف 
 )Autumn is a second spring( »ربيع آخر

هو عنوان املعرض الفردي الجديد 
للمصّور اللبناني مروان طحطح. ُيفتتح 

املعرض في السادسة من مساء اليوم، 
في »هنغار أمم« )الغبيريـ ـ ضاحية 

بيروت الجنوبية(، ويستمّر حتى 
شباط )فبراير( 2021. منذ ليلة اندالع 
انتفاضة 17 تشرين األّول 2019، رافق 
املصّور اللبناني بعدسته التظاهرات 

التي شهدها الشارع البيروتي واملناطق 
اللبنانية حينها. التقط صورًا صحافية 

وأخرى فنية على هامش األحداث 
الكبيرة واالحتجاجات، خالل تلك الفترة 

قت فيها عدسات املصّورين 
ّ
التي وث

الحدث وابتكرته وأعادت إحياءه آالف 
املّرات. يحوي املعرض حوالى 70 صورة 

ق ألربعة أشهر 
ّ
من تلك املرحلة، توث

تقريبًا من يومّيات املتظاهرين واملدينة 
في الشارع البيروتي تحديدًا. باإلضافة 

إلى الصور امللّونة بالحجَمني الكبير 
والصغير، هناك تجهيز فني وفيديو 

وسينوغرافيا خاّصة باملعرض تحمل 
توقيع مونيكا بورغمان سليم وأيمن 

 »بني تشرين وتشرين« 
ّ
نحلة. علمًا بأن

هو املعرض الفردي الرابع لطحطح بعد 
»خارج التركيز« و»مدينة أين« و»البحر 
يغادرنا عندما نرحل« التي صّور فيها 

مدينة بيروت والبحر وغيرها من 
املشاهد واللقطات.

افتتاح معرض »بني تشرين وتشرين«: اليومـ ـ 
الساعة السادسة مساًءـ ـ »هنغار أمم« )الغبيري 

ــ ضاحية بيروت الجنوبية(.

مروان طحطح... صور من دفاتر »تشرين«

»إرتجال 2020«...

ختامها أونالين

كان يفترض أن يقام مهرجان 
»إرتجال 2020« بني األول والثامن 

من تشرين الثاني )نوفمبر( 
 القيود الجديدة 

ّ
الحالي، إال أن

املتعلقة بجائحة كورونا بّدلت 
الخطط. بعد االفتتاح في »استديو 
ّدمت عروض املوعد الثاني 

ُ
زقاق«، ق

لجمهور محدود جّدًا ال يتعّدى 
املئة شخص، فيما اختتمت فرقة 
Kinematik )الصورة( الحدث في 
The Ballroom Blitz خلف أبواب 

موصدة ومن دون جمهور. اليوم 
الجمعة، سيتمّكن الراغبون من 
متابعة العرض الختامي الذي 

ه 
ّ
ُسّجل مباشرة، من خالل بث

قيًا عبر صفحة املهرجان 
ّ
تدف

الرسمية على فايسبوك وحساَبْيه 
.Periscopeعلى »تويتش« و

عرض »إرتجال 2020« الختامي: اليوم 
الجمعةـ ـ الساعة العاشرة مساًء بتوقيت 

بيروتـ ـ عبر فايسبوك و»تويتش« و
Periscope )روابط املشاهدة متوافرة 

على موقعنا(

من المعرض

األخبار، ١٣ ترشين الثاين ٢٠٢٠، صفحة ٢٠


