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من فنلندا إلى بيروت...
ليلة سينمائية في «متروبوليس»

صورة
وخبر

ضمـن مبـادرة توأمـة بيـن لجنـة سـاحة سـان جيرمـان دي بريـه (متـرو باريـس)
الفرنسـية وسـاحة  IFSفـي تشـنغدو فـي الصيـنُ ،تعـرض حالياً فـي «مدينة
تجسـد دب بانـدا أحمـر
األنـوار» منحوتـة للفنـان الفرنسـي ريشـار أورلينسـكي ّ
اللـون .انطلقـت المبـادرة فـي بدايـة  ،2017وتهـدف إلـى إقامـة مجموعـة
بـأن المنحوتـة
مـن األحـداث واألنشـطة الفنيـة والثقافيـة فـي الشـارع .علماً ّ
الضخمـة سـتبقى فـي سـاحة المترو حتـى  7كانـون الثانـي (ينايـر)  ،2018قبل
أن تنتقـل إلـى حديقـة «بوفـال» للحيوانـات ،ثـم إلـى «مستشـفى نيكيـر» فـي
حزيـران (يونيـو) العـام نفسـه( .فيليـب لوبيـز ـــ أ ف ب)

خليل شحرور
الوداع األخير

أحمد بيضون
مكرمًا في الباشورة
ّ

هادي الديك ُيناقش
اإلدارة المالية للبلديات

بعدما ُ غادرنا أخيرًا عن 77
عامًا ،تقام ذكرى أسبوع على
رحيل شاعر الزجل اللبناني
ومؤسس «نقابة شعراء الزجل»
خليل شحرور (الصورة)،
الساعة العاشرة من صباح
ّ
«مجمع
األحد املقبل في
هونني الخيري» (طريق املطار
ـ بيروت) .وتعليقًا على وفاة
ابن بلدة هونني الجنوبية
املحتلة ،كتب الشاعر الياس
زغيب على مواقع التواصل
االجتماعي بعض األبيات التي
طريقته:
نعى ّفيها الفقيد ّعلى َ ّ
الرف/
«في دف نعست رنتو ع
َ
وع نحاستو ...جوع الصدى
َ
مكسور /دمع املحابر ،ع املنابر
َ ّ
حفّ َ /لون ّ
السما ...واألرض ّ
زقفة كف /تزف الحكي ،وتكللك
ّ
القمر يا مجد...
بالن
ورّ /جيب ّ
َ
جيب الدفّ /ووقف ماليكةّ
القصيدة َصف /جايي يغنيلك
«خليل شحرور»!».

في مناسبة «اليوم العاملي للغة
العربية»ّ ،
تكرم جمعية «السبيل»
غدًا الجمعة الكاتب والباحث
واملترجم اللبناني أحمد بيضون
(الصورة) في «املكتبة العامة
لبلدية بيروت» (الباشورة) ،نظرًا
إلسهاماته ّ
القيمة على صعيد «لغة
ّ
الضاد» .تتخلل االحتفال كلمة
جمعية «السبيل» التي تلقيها
رئيستها مود اسطفان ،وشهادة
شخصية ولغوية لكمال بكداش،
إضافة إلى مداخلة لبيضون،
ومناقشة بعض النصوص
املختارة مع طالب «ثانوية
ّ
لبنان األخضر» .يذكر أن أرشيف
ّ
بيضون يضم  15كتابًا متنوعًا،
منها «الصراع على تاريخ لبنان»
( ،)١٩٨٨و«كلمن :من مفردات اللغة
إلى مركبات الثقافة»...

أرست االنتخابات البلدية
األخيرة خطابًا ُمغايرًا عن مفهوم
ّ
البلدية التقليدي .وتمكنت من
طرح نقاش حول دور البلدية
الذي يتجاوز مسألة التمثيل
العائلي ويقف عند املسؤوليات
ّ
ّ
املتعلقة بالتنمية املحلية .لعل
املعيار األساسي الذي بات
يعتمده كل مطالب بتفعيل العمل
البلدي هو مدى معرفة املؤتمنني
في هذه السلطة املحلية بالقوانني
التي تنظم العمل في البلدية.
ُيساهم املراقب املالي هادي الديك
(الصورة) في كتابه «بلديات
بني الرقابة والتوجيه»،
لبنانّ ،
الذي يوقعه اليوم في نقابة
املحامني في بيروت ،في تزويد
املعنيني بهذا النوع من املعرفة .ما
هي املصادر املالية لهذه ُاإلدارات؟
كيف تجبي األموال وأن تنفقها؟
أسئلة كثيرة يجيب عليها،
مناقشًا جوانب اإلدارة املالية
ّ
للبلديات والقواعد املنظمة لها.

غدًا ـ  19:00ـ املكتبة العامة لبلدية بيروت
(بناية الدفاع املدني /ط  3ـ الباشورة).
لالستعالم01/664647 :

ب ـ ـعـ ــد الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة
وال ـنــروي ـج ـيــة واألوك ــرانـ ـي ــة ،ها
هي سينما «متروبوليس أمبير
صوفيل» تستعد اليوم لـ «ليلة
مــن األف ــام الفنلندية» ّ
تقدمها
«مــدرســة  ELOللسينما» في
هلسنكي بالتعاون معها ومع
«امل ـع ـهــد الـفـنـلـنــدي فــي الـشــرق
األوس ــط» ،والـسـفــارة الفنلندية
في لبنان ،واألكاديمية اللبنانية
من فيلم Letters Home
للفنون الجميلة .البداية ستكون
مع عرض ملجموعة من األفالم
ُ
الوثائقية القصيرة ،تليها جلسة أسئلة وأجوبة ،ثم تعرض ثالثة أفــام خيالية قصيرة،
لتختتم الليلة الطويلة مع جلسة أجوبة وأسئلة ثانية.
( Letters Homeعام  2016ـ آلنا كارين غرونروس ـ  14د) هو فيلم االفتتاح الذي يتناول
قصة ستة طالبي لجوء في فنلندا ،تحت السن القانونية وتعود أصولهم إلى أفغانستان
والعراق .يكتب هؤالء رسائل ليبعثوها إلى أهلهم في أرض الوطن .الشريط الثاني ضمن
قائمة الوثائقيات هو ( Migratory Birdعام  2012ـ لكاتجا لوتاماتي ـ  24د) الذي يروي
ّ
قصة «إستر» ( 9سنوات) ،النيجيرية املولودة في لبنان .مثل والديها ،تعيش الطفلة على
الهامش وتحلم بالرحيل .أمــا «أحــام ما بعد الحرب» ( 2015ـ لجوهاني هوكا ـ  25د)،
ّ
فيقارب ذكــريــات الـحــرب التي يتوق املــرء إلــى نسيانها إال أنـهــا تبقى حــاضــرة ،مستندًا
إلــى لقطات أرشيفية فنلندية وشـهــادات عن الحرب العاملية الثانية .الذكريات والتغيير،
هي موضوع فيلم ( Rememberعام  2015ـ  4د) لسانا ليلجاندر ،فيما يطرح الوثائقي
ً
سؤاال ّ
مهمًا« :ماذا لو كانت صورة
التجريبي ( Silencioعام  2016ـ
لتولي تيالهتي ـ  8د) ّ
املحبني موجودة فقط في ّ
أحد ّ
مخيلتنا؟ كيف يمكن التخلي عن شيء لم يكن موجودًا
ً
أص ــا؟» .فــي إطــار التجريب ،هناك أيضًا ( Observing Squirrelsعــام  2016ـ ـ لسيرا
Little Snow Animal
مارتيكينن ـ  16د) حول املعلومات ،واملعرفة ،واملعرفة والطبيعة .في ً
ّ
(عام  2009ـ  19د) ،تمزج ميا تيرفو بني التوثيق واألنيميشن ،محاولة القول إنه ليس خطأ
أن نريد الحب ،لكن علينا البحث عنه في املكان املناسب.
باالنتقال إلى الشرائط الخيالية ،تنطلق العروض مع «املوعد» ( 2012ـ لجيني توفونيمي ــ7
ُ َ
د) .على «تينو» ( 16سنة) استضافة موعد لقط والدته «ديابلو» ،ليجد أن رجولته تمتحن
أمام «ميركا» ( 25سنة) و«ليسو» ( 54سنة) .في( Born Wrongعام  2016ـ  20د) ،تسأل
كايسة الرملي« :هل علينا ّ
تقبل أشقائنا؟» ،قبل أن يطرح شريط الختام ( Mausoleumعام
ً
 2015ـ للوري راندال ـ  26د) سؤاال آخر« :ملاذا هناك ذبابة داخل تابوت الرفيق لينني؟».
«ليلة من األفالم الفنلندية» :اليوم ـ  18:30ـ سينما «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) .لالستعالم .01/332661 :الدخول مجاني .األفالم مترجمة
إلى اإلنكليزية.

