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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
ِنعمة األلم

صورة
وخبر

ّ
تتحـول منطقـة شلاالت غونبنـار في واليـة ماالطيـا التركية إلـى لوحة فنية
مـع حلـول الخريـف،
طبيعيـة .فتجـذب بجمـال طبيعتهـا ،وغطائهـا النباتـي الواسـع وواديهـا ،السـياح المحلييـن
وعشـاق ّالتصويـر ّمـن كل حـدب وصـوب .تقـع الشلاالت ضمـن «حديقـة غونبنـار»
واألجانـب
ُ
الطبيعيـة التـي تصنـف علـى أنها الحديقة الطبيعيـة الـ  243في تركيا ،وتضم بداخلها الشلاالت
الشـهيرة التـي يبلـغ ارتفاعهـا  40متـرًا( .أيهـان إيشـجين ـــ األناضـول)

ندوة ًفي «صور»
احتفاال باالستقالل

الجامعة اللبنانية
ّ ّ
تكرم رواد المسرح

لينا أبيض
تمسرح «طيور أيلول»

َّ
السنوية
في أجواء الذكرى
الخامسة والسبعني لالستقالل،
يقيم «منتدى الوادي الثقافي»
َّ
غد الخميس،
ندوة شعرية ،يوم ٍ
في «ملتقى الحرف» في مدينة
صور (جنوب لبنان) ،بمشاركة
ّ
اللبنانيني :فاروق
الشعراء
شويخ (الصورة) ،وخليل عاصي،
وأسامة حيدر ،فيما ّ
يقدمها
الشاعر قاسم نصرالله .وكان
املنتدى التابع ملجموعة «الوادي»
اإلعالمية قد افتتح أنشطته
في شهر تموز (يوليو) الفائت،
ُليسهم في تظهير صورة ّ
مميزة
للحراك الثقافي في الجنوب عبر
ّ
الشعرية
سلسلة من األمسيات
ّ
املتنوعة.
والندوات الفكرية

ضمن فعاليات «يوم الفنون
والعمارة» ،تشهد الجامعة
اللبنانية (الحدث) غدًا الخميس
تكريم ّ
رواد املسرح اللبناني
ريمون جبارة ( 1935ـ /2015
الصورة) ،وأنطوان ملتقى،
ورفيقة دربه لطيفة ملتقى،
بمنحهم دكتوراه فخرية .في هذا
االحتفالُ ،
سي َّ
خصص اإلعالمي
واملسرحي واملناضل اللبناني
الراحل رضوان حمزة (1959
ـ  )2016بشهادة ماجستير
تكريمية ،إلى جانب تكريم
ّ
طلب وأكاديميني حازوا جوائز
ومناصب بني َ
عام ْي  2016و،2018
ً
فضال عن معرض ملشاريع
ّ
ومتخرجون.
أنجزها طالب

َّ
شعرية :غدًا الخميس – الساعة
ندوة
ً
السادسة والنصف مساء – قاعة
«ملتقى الحرف» – مطعم «تروبيكانا»
(مدخل صور الشمالي ـ مفرق
ّ
العباسية – جنوب لبنان) .لالستعالم:
Wadipress@live.com

«يوم الفنون والعمارة» :غدًا الخميس
ـ ـ بدءًا من الساعة الرابعة بعد الظهر
ـ ـ مدينة رفيق الحريري الجامعية
(قاعة املؤتمرات ـ ـ الحدث /قضاء
بعبدا) .لالستعالم 03/899667 :أو
71/975976

قبل أشهر ،انطفأت األدبية
والروائية اللبنانية إملي
(/ 2018 - 1931
نصرالله
ً
الصورة) تاركة إرثًا إبداعيًا
ثريًا .اليوم ،تستعيد املخرجة
اللبنانية لينا أبيض باكورة
نصر الله الروائية «طيور أيلول»
( ،)1962عبر مسرحية مقتبسة
عن الرواية الشهيرة ،ستنطلق
غدًا الخميس في «الجامعة
اللبنانية األميركية» .العمل
املشحون بالحب والهجرة
والحياة القروية ،يعيد إحياء
ّ
شخصيات ألفها الجمهور
وتماثل مع هواجسها (ليلى
ومرسال ومريم)،
ونجال
ّ
ويتحدث «عنا وعن وضعنا
في لبنان والخارج ,كما
اليوم» ّ
يقول صناع العمل.
بني  15و 24تشرين الثاني (نوفمبر)
الحالي ـ  20:30ـ «مسرح إروين» في
كلية اآلداب والعلوم في ( LAUقريطم
ـ بيروت) .لالستعالم.01/786464 :
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