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صورة
وخبر

ُسـمي النينجا «ميكيالنجيلو» ّتيمنًا بالفنان اإليطالي ميكيالنجيلو بوناروتي ( 1475ــ  .)1564الشـخصية الكرتونية الشـهيرة زارت أخيرًا معرض Michelangelo:
يقـدم المعـرض
 ،Divine Draftsman and Designerالمسـتمر فـي «متحـف متروبوليتـان للفنـون» فـي نيويـورك حتـى  12شـباط (فبرايـر) المقبـلّ .
معمقـة علـى أعمـال هـذا الفنـان مـن خلال مجموعـة مذهلـة مـن أعمالـه ،وهـي عبـارة عـن  133رسـمة ،وثالثـة تماثيـل رخاميـة ،وأقـدم لوحـة رسـمها،
نظـرة ّ
ونموذجـه المعمـاري الخشـبي لقبـو كنيسـة ،فضلاً عـن مجموعـة كبيـرة من األعمـال التكميلية مـن قبل فنانيـن آخريـن للمقارنة( .تيموثـي آي .كالري ـــ أ ف ب)

حسن حردان:
هكذا صُنع النصر

جورج شلهوب
موعد مع األصالة

نهاد طربيه
رحيل مفاجئ

في مئوية الرئيس املصري
الراحل جمال عبد الناصر (1918
ـ  ،)1970وتحت شعار «القدس
عاصمة أبدية لفلسطني» ،يدعو
«املنتدى القومي العربي» ،بعد
غد اإلثنني إلى ندوة في ّ
مقر «دار
ٍ
الندوة» (الحمرا ـ بيروت) ملناقشة
كتاب «عصر املقاومة ...صناعة
النصر» ،للكاتب واإلعالمي حسن
ّ
يتحدث خالل اللقاء كل
حردان.
من :الرئيس املؤسس للمنتدى
معن بشور (الصورة) ،وأمني عام
«إتحاد الكتاب اللنانيني» وجيه
فانوس ،ونائب رئيس املجلس
السياسي لـ «حزب الله» محمود
قماطي.

في حلقة الليلة من برنامج «بيت
القصيد» ،يستضيف اإلعالمي
والشاعر اللبناني زاهي وهبي
املمثل اللبناني جورج شلهوب
( 1946ـ الصورة) .سيكون هذا اللقاء
ّ
الذي يبث عبر قناة «امليادين»
ً
مساء)
(الساعة الثامنة والنصف
ّ
ليتحدث شلهوب عن
مناسبة ّ
مشواره الفني الطويل ،منذ
مشاركته الراحل حسن عالء الدين
(شوشو) مسلسل «املشوار الطويل»
ّ
(إخراج الياس متى) في العام
ّ
سيتطرق
 1970حتى يومنا هذا.
بطل مسلسل «الصمت» ()1978
أيضًا إلى نظرته إلى واقع الدراما
اللبنانية ،إضافة إلى مشاركته في
أعمال ّ
تمجد بطوالت املقاومني ضد
االحتالل اإلسرائيلي ،إضافة إلى
شروطه لقبول أي دور أو رفضه .كما
سيأتي الحديث على رؤية جورج
شلهوب إلى واقع الحال اللبناني
عمومًا ،وقضايا عديدة أخرى.

قبل سنواتّ ،
قرر نهاد طربيه
( )2018-1950ترك لبنان إلى
باريس حيث تعيش عائلته،
لينطفئ هناك أمس ،بعد ّ
تعرضه
لسكتة قلبية .ولد الراحل في
صوفر ،وتأثر بفريد االطرش
ووديع الصافي ،وطرح باقة من
االغنيات التي شهدت ضجة في
الثمانينيات والتسعينيات منها
«أنا فالح وأبويا فالح» و«مشوار
الحياة» .لكن أغنية «بدنا
نتجوز عالعيد» أدخلته قلوب
املستمعني ،وال تزال لغاية اليوم
ّ
تبث في االعراسّ .
تنوعت االلوان
التي أداها ،منها الرومانسي (يا
أميرة يا بنت األمراء) ،والسريع
(طيب جدًا) .كما ّ
قدم اللون
البدوي («وينا زينة»« ،بعز
الليل»« ،تريد تروح وتنسانا»).
يبقى أن نهاد كان صاحب صوت
جميل ،وعرف بأخالقه العالية
وتعامله الراقي مع زمالئه.

ندوة ملناقشة كتاب «عصر املقاومة...
صناعة النصر» :اإلثنني  29كانون الثاني
ً
مساء
(يناير) الحالي ـ الساعة السادسة
ـ «دار الندوة» (شارع بعلبك ـ خلف قصر
البيكاديللي ـ الحمرا /بيروت).

