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صورة
وخبر

فـي مناسـبة السـنة القمريـة الجديـدةُ ،عـرض  11جروًا من ّ
ّ
محميـة Shenshuping
دب البانـدا كانت قد ولدت عـام  ،2018أمام الجمهور في
الطبيعيـة الوطنيـة فـي وينتشـوان فـي مقاطعـة تشـينغهاي فـي الصيـن .وظهـرت الجـراء وسـط الزينـة االحتفائيـة بالعام الجديـد الذي
يبـدأ في  5شـباط (أ ف ب)

ّ
غسان مطر ّ
المتمرد واللعوب
مكرمًا في بيروت:

جان كوكتو
مسك الختام

هنا
ّ
«زوربا» ّ
يعلمنا فن العيش

ّ
تودع بيروت الدورة  25من
«مهرجان السينما األوروبية»
بعد غد االثنني بحدث مميز.
 ciné-concertيجمع فرقة
ّ
«التنني» Two or The Dragon
(الثنائي عبد قبيسي وعلي
الحوت) التي ستعزف مقطوعات
أصلية من الفيلم الكالسيكي «دم
شاعر» ( 1930ـ ـ  2/4ـ ـ س)20:00 :
للشاعر واملخرج السريالي جان
كوكتو ( 1889ـ  )1963الذي
يعتبر أحد أبرز األسماء الفنية
والشعرية في القرن العشرين.
وسيتولى عبد قبيسي وعلي
الحوت املرافقة املوسيقية
للشريط (الصورة) الذي كان
طليعيًا في حقبته ،بآالت البزق،
ّوالدف اإليراني ،واإليقاع .علمًا
أنه بعد ظهر غد األحد ،تسلم
بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
قصير إلى
جائزة أفضل فيلم ُ
طالب لبنانيني ممن تعرض
أفالمهم القصيرة في املهرجان.

ضمن أنشطة «نادي القراءة»،
تقيم «مكتبة الحلبي» في 25
شباط (فبراير) جلسة مناقشة
إلحدى روائع األدب الكالسيكي.
من ال يعرف «زوربا» اليوناني
املنغمس باألحاسيس والتجارب
التي تقدمها له الحياة؟
الرواية التي كتبها نيكوس
كازانتزاكيس ونشرها عام ،1946
سرعان ما حظيت بحفاوة كبيرة
وانتقلت مرتني إلى الشاشة
الكبيرة ّ
(تقمص أنطوني
كوين (الصورة) دور زوربا في
إحداها) ،لتحكي قصة كاتب
ُيدعى باسيل ،يلتقي مصادفة
برجل ّ
أمي ،يدعى ألسكسيس
زوربا ،مدرسته الوحيدة هي
الحياة وتجاربه فيها .سرعان
ما تنشأ صداقة بني الرجلني
ويتعلم فيها املثقف باسيل الذي
ً
ورث ماال من أبيه ،الكثير من
زوربا عن الحياة وحبها وفن
عيشها

« ciné-concertدم شاعر»:
س 20:00:مساء االثنني  4شباط
ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية) ـ لالستعالم01/204080 :

مناقشة رواية «زوربا» :السابعة
مساء االثنني في  ٢٥شباط ـ ـ «مكتبة
الحلبي» (قصقص ـ ـ بيروت) ـ ـ
لالستعالم01/851154 :

بدعوة من جمعية «أهل الفكر»،
و«دار نعمان للثقافة» ،أقيمت أخيرًا
أمسية شعرية في «مؤسسة ناجي
نعمان للثقافة باملجان» ،في إطار
املوسم الحادي عشر لصالونه
األدبي الثقافي .وكان نجم هذا
اللقاء الشاعر غسان مطر (الصورة)
ُ
الذي ك ِّرم ضمن «لقاء األربعاء»
الثالث والستني .في مستهل
األمسية ،استذكر ناجي نعمان،
األديبة والصحافية الراحلة مي
منسى ،التي وقفت مرارًا في هذا
الصالون األدبي ،كما أتى على ذكر
الصحافي الراحل ادمون صعب،
«أحد آخر األرقام الصعبة في
صحافتنا املتداعية» .بدوره ،شكر
الشاعر مطرّ ،
املكرمني ،تاليًا بعض
املقاطع من شعره ،وكانت مداخالت
ّ
ّ
لكل من رفيق درب املكرم سهيل
مطر ،الذي وصفه بـ «الطفل الذي ما
ّ
يتمرد على التقاليد،
زال يلعب ()..

ال يطأطئ رأسه وال ينحني»َ .
وم َّر
سهيل مطر على مراحل حياة
َ
الشاعر وما ِّ أنبتته من َ دواوين ،هو
َ
الذي كان الش ُ
ودموعه.
عر صراخه
َّ
وعندما وقعت حرب « ،2006تضرج
َ
َّ
غس
ان بدماء الحلم ،حمل كأسه ُ
ُ َّ
املحطم ،فإذا به من ُجديد ينتفض
ّ
َّ
السمراء ،تغفو
فلة َ
ويقول َّ :وقانا الط ُُ
َ
راشات
بالف
ِ
تهاَ ،وتحلم َ
قرب جد ُ
يبق غيرُ
الجميلة واللعب ،لم
ُ
ُ
حذائهاَّ ،قبلت ُه ،وغمسته بدمائها،
َ ُ
َّ
ورميته في وجه ُحكام العرب».
كذلك ،شهد اللقاء مداخالت لرئيس
مركز «الكلمة للحوار والتعاون»
في العراق العالمة صالح الحكيم،
والشيخ يحيي الرافعي ،والشاعر
أنطوان رعد .وفي ختام األمسية،
ّ
سلم مطر شهادة تكريم ،ووزعت
آخر إصدارات «مؤسسة ناجي
نعمان للثقافة» باملجان على
الحاضرين.

ّ
ها األطفال
أي
ً
أهال بكم في «كفرمنخار»
«شو صار بكفرمنخار؟»
( )1993العمل املسرحي للدمى،
الذي ناهز عمره ربع قرن ،ال
يزال يستحوذ على اهتمام
شرائح عمرية صغيرة
(بني  3و 10سنوات) ،وتصلح
قصته لكل مكان وزمان.
اليوم ،ستعرض املسرحية
(قصة وإخراج :كريم دكروب ـ ـ
 50دقيقة) ،على خشبة «دوار
الشمس» (إنتاج «مسرح
الدمى اللبناني») .العمل الذي
يتكئ على تحريك الدمى
واملوسيقى (موسيقى أحمد
قعبور ـ ـ توزيع موسيقي :هاني
سبليني) ،يسرد قصة قرية
«كفرمنخار» ،العائمة بالتلوث
واألوساخ ،ويرفض أهلها
تنظيفها .وحني تختفي أنوفهم
في النهر ،يقررون عندها،
مرغمني ،تنظيف مدينتهم،
فتعاد إليهم أنوفهم ،بعد
مفاوضات معها.
«شو صار بكفرمنخار؟ » ـ ـ 16:00
بعد ظهر اليوم ـ ـ مسرح «دوار
الشمس» ـ ـ
لالستعالم71/997959 :

