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نزيه أبو عفش
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السوري
باسل
الخطيب

«أسبوع المقاومة والتحرير» من بيروت إلى تونس
أثمر التعاون ّ
األول بني «املكتبة السينمائية التونسية» و«الجمعية
الـلـبـنــانـيــة لـلـفـنــون» (رسـ ـ ــاالت) ت ـظــاهــرة ثـقــافـيــة تـشـهــدهــا «مــديـنــة
الثقافة» في تونس .بــدءًا من اليوم لغاية  26كانون الثاني (يناير)
الحالي ،تجري فعاليات «الــدورة التأسيسية ألسبوع أفــام املقاومة
والتحرير» ،من خــال عــرض أفــام سينمائية من تونس ،الجزائر،
فلسطني ،لبنان ،سوريا وإيران .شرائط تندرج ضمن أفالم املقاومة
واالنتصار على العدو بمختلف أشكاله (إسرائيل والتكفيريون).
يهدف الحدث إلــى تسليط الضوء على مقاومة العدو الصهيوني،
وإبراز قضية فلسطني ،وتوثيق االنتهاكات التي ّ
تعرضت لها من ِقبل
االحتالل الصهيوني ،باإلضافة إلى رسم مسار «ملتزم في سبيل
ترسيخ فكر املقاومة والتضحية واالنتصار» ،بحسب املنظمني .على
«أسبوع املقاومة والتحرير» كذلك حلقات
مدى سبعة أيام ،يحتضن ّ
نقاشية مع الضيوف ،فيما تنظم ورش العمل الفنية.
ينطلق الحدث اليوم مع فيلم «دمشق ـ حلب» (كتابة تليد الخطيب،
وإخ ــراج باسل الخطيب ـ ـ إنـتــاج «املؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعــي
والتلفزيوني») ،على أن يحضر االفتتاح نجوم سينمائيون وفنانون
وإعــام ـيــون مــن دول عــربـيــة مختلفة ،أم ـثــال امل ـخــرج ج ــود سعيد،
والفنان أيمن زيــدان ،والصحافي عبد الباري عطوان ،الفنان لطفي
بوشناق وغيرهم.
غدًا الثالثاء ،سيكون العرض سوريًا أيضًا مع «مطر حمص» يليه
نقاش مع مخرجه جود سعيد .في اليوم الثالث ( ،)22/1ندوة بعنوان
«سينما املقاومة بــن الــذاكــرة واملستقبل» ،يـشــارك فيها الضيوف
األساسيون ويديرها محمد خفاجة (رساالت) ،قبل أن يحني موعد
عــرض فيلم «دم النخل» لنجدة إسماعيل أن ــزور ،يليه فيلم «رحلة

الـشــام» للمخرج اإليــرانــي إبــراهـيــم حاتمي كيا سيتبعه نـقــاش مع
املنتج محمد خزاعي .ويختتم هذا اليوم بالشريط التونسي «أسد
عرياطة» للمخرج عبد العزيز الفضالوي.
ثالثة أفــام ستحتل اليوم الرابع ( )23/1من الفعالية الثقافية ،تبدأ
مع الفيلم الشهير « 3000ليلة» للمخرجة مي املصري ،يليه «السر
املدفون» للبناني علي غفاري ،ثم «أمينة» للمخرج واملمثل السوري
أيمن زيدان.
وفــي الـيــوم الخامس ( ،)24/1مساحة للفيلم التونسي «سجنان»
للمخرج عبد اللطيف بــن عـمــار ،وللفيلم اللبناني « 33ي ــوم» الــذي
يحمل تــوقـيــع امل ـخــرج اإلي ــران ــي جـمــال شــورجــه .وف ــي ال ـيــوم التالي
ـان لفيلم «دم ـشــق ح ـلــب» ،يليه شــريــط «معركة
( ،)25/1ع ــرض ث ـ ٍ
الجزائر» للمخرج اإليطالي جيلو بونتيكورفو ،وفيلم «املخادعون»
للمصري توفيق صــالــح .أمــا الـخـتــام ( ،)26/1فمع أف ــام« :وردي»
لـلـمـخــرج ال ـنــروي ـجــي مــاتــس غ ـ ــرورد« ،ال ـف ــاق ــة» لـلـتــونـسـيــة سـمــاح
ً
املاجري« ،حبل كالوريد» لإليراني مسعود أطيابي ،فضال عن إعادة
بث فيلم «معركة الجزائر» ،وعرض لحكاية فيلم آخر يحمل االسم
عينه للمخرج الجزائري سليم آغار.
هذه ليست املـ ّـرة األولــى التي تحتضن فيها تونس فعاليات ثقافية
مماثلة ،فقد سبق لـ«سينماتيك» التونسية أن ّ
خصصت أسبوعًا
لألفالم الفلسطينية ،استضافت فيه املخرج السوري محمد ملص.
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«الدورة التأسيسية ألسبوع أفالم املقاومة والتحرير» بدءًا
مــن الـيــوم ولغاية  26كــانــون الثاني ـ ـ «مدينة الثقافة» في
تونس.

منوعات
المصمم اللبناني يعرض اليوم مجموعته في باريس

ربيع كيروز ...التطبيع لن يمرّ

سليم وسلمى
معًا في «كراكيب»
«كراكيب» ( 50د) لكريم دكروب،
مسرحية غنائية تعتمد تقنيات
الدمى واألقنعة والفيديو .يوم السبت
املقبل ،يدعو «مسرح الدمى اللبناني»
الصغار الذين ال تتعدى أعمارهم الـ
 10سنوات إلى حضور هذا العمل في
ّ
«دوار الشمس» .تتمحور القصة حول
«سلوم» ،الطفل الذي يملك ألعابًا
كثيرة ،لكنه معتاد على تكسيرها
ورميها .ينتبه الصبي إلى ضوء
ّ
ً
يتنقل ويولد أشكاال جميلة ،فيحاول
معرفة مصدره ،ويخرج ليلحق به
ويصل إلى املصدرّ .أما «سلمى»،
فهي فتاة تسكن الحي نفسه لكنها
فقط تملك مصباحًا فريدًا ُيدعى
«لطفي» .وحني تفقده ،تخرج بحثًا
عنه.
«كراكيب» :السبت  25كانون الثاني (يناير)
الحالي ـ  16:00ـ مسرح ّ
«دوار الشمس»
(الطيونة ـ بيروت) .لالستعالم01/381290 :

ف ــي خـ ـط ــوة ث ـم ـي ـنــة ت ــأت ــي ف ــي إط ــار
م ـقــاط ـعــة الـ ـع ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ،مـنــع
مصمم األزياء اللبناني ،ربيع كيروز،
العارضة اإلسرائيلية ،أربيل كينان،
من املشاركة في عرضه املرتقب اليوم
االثنني (الساعة الخامسة بعد الظهر
ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـي ـ ــروت) ضـ ـم ــن أسـ ـب ــوع
األزي ـ ـ ــاء ال ــراق ـي ــة ف ــي ب ــاري ــس لــربـيــع
وص ـيــف ( 2020م ــن ال ـيــوم لـغــايــة 23
كانون الثاني /يناير الحالي) .بعد
ّ
تلقيها الخبر عبر البريد ّاإللكتروني،
يــوم الـثــاثــاء املــاضــي ،شنت املوديل
حـمـلــة عـلــى املـصـمــم الـبــالــغ  46عامًا
عـ ـب ــر وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
ومـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
مـ ـح ــاول ــة ت ـظ ـه ـيــر ن ـف ـس ـهــا ب ـص ــورة
«الضحية» .في «بوست» نشرته على
حسابها على إنستغرام ،لفتت كينان
ّ
ّ
مصممًا لبنانيًا أبعدها عن
إلــى أن
عرضه «بسبب جنسيتي» .وتابعت:
«فـ ــي ن ـه ـ ّـاي ــة امل ـ ـطـ ــاف ،ن ـح ــن جـمـيـعــا
بشر بغض النظر عن أصلنا أو لون
بشرتنا أو عرقنا أو أي شيء آخر .كن
إنـســانــا! ّه ــذا هــو امل ـه ــم!» .وأوضـحــت
ك ـي ـن ــان أن ـ ـهـ ــا وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى ب ــاري ــس
ق ـبــل أي ـ ــام قـلـيـلــة م ـ ّـن م ــوع ــد ال ـحــدث
ال ـفــرن ـســي ،وق ــال ــت إن ـه ــا سـئـلــت بعد
وصولها عن الوجهة التي أتت منها،
فأجابت« :تل أبيب» ،قبل أن تخضع

ثوار ظفار:
دقت ساعة التحرير!

ّ
مصمم األزياء اللبناني داره في باريس في 2008
أسس

ّ
مخصصة لها
لجلسة تصوير كانت
بالتنسيق مع الوكالة التي تتعاون
ّ
املصمم
معها ،من دون أن تعلم هوية
ال ـ ـ ــذي تـ ــرتـ ــدي ق ـط ـع ــه .وف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ــذي لــم تـسـ ّـم فـيــه كـيـنــان ك ـيــروز في
املـ ـنـ ـش ــور ،ذك ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «ت ــاي ـم ــز
ّ
أوف إس ــرائـ ـي ــل» أن ال ـج ـل ـســة كــانــت
ملـجـمــوعــة ك ـي ــروز ،األم ــر ال ــذي عــادت
ّ
أربيل وأكدته في مقابلة مع مجلة At
اإلسرائيلية .حاملا انتشر خبر خطوة
كيروز الشجاعة ،خصوصًا في دوائر
وع ــواص ــم تـشـهــر تـ ـوًا تـهـمــة م ـع ــاداة

السامية الجاهزة في وجه ّ
أي مبدع
داع ــم للقضية الفلسطينية ،انهالت
الـتـحــايــا مــن رواد ال ـســوشــال ميديا
ّ
املشرف.
العرب تثمينًا ملوقف كيروز
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن أسبوع األزياء
الــراقـيــة الـبــاريـســي يـجــري بمشاركة
ح ــوال ــى ثــاثــن دار أزيـ ــاء بـ ــارزة من
حــول العالم .إلــى جانب كيروز الذي
أسـ ــس داره ف ــي ب ــاري ــس ف ــي ،2008
ّ
يسجل عدد من املصممني اللبنانيني
حضورهم ،منهم :إيلي صعب ،جورج
حبيقة وعبد محفوظ.

يدعو «نادي لكل الناس» و«برزخ»،
يوم الخميس املقبل ،لحضور
عرض فيلم «دقت ساعة التحرير»
( 1974ـ إخراج هيني سرور) الذي
سي ّ
قدمه نجا األشقرَ ،
ُ
ويليه نقاش
ثم توقيع كتاب «ظفار :ثورة الرياح
املوسمية» ( )2019للباحث عبد
الرزاق التكريتي ،وقراءة فيهُ .يعتبر
الشريط املادة البصرية الوحيدة
التي تروي يوميات الثورة في إقليم
ظفار ّخالل الستينيات والسبعينات،
إذ يسلط الضوء على «حركة تحرير
ّ
ظفار» املجابهة لكل من االستعمار
البريطاني والحكم امللكي في ُعمان،
وكذلك على دور املرأة الجوهري في
املقاومة الشعبية.
الخميس  23كانون الثاني (يناير) الحالي ـ
ً
مساء ـ مكتبة
الساعة السادسة والنصف
«برزخ» في كافيه ( Rossaالحمرا ـ بيروت/
بناية عساف ـ الطبقة األولى).

