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جثة (عربية) على المسرح!
مــا الــذي يـحـ ّـدد القيود؟ ومــا هــو الــواقــع؟
كـ ـي ــف ن ـع ـث ــر عـ ـل ــى امل ـ ـع ـ ـنـ ــى؟ وم ـ ـ ــا هــو
انـعـكــاســه فــي وج ــه امل ـ ــآزق؟ ه ــذه بعض
مــن األسئلة التي يطمح عــرض «املـيــرم»
لإلجابة عنها .الجثة فــي العالم العربي
الــراهــن هي محور عــرض «املـيــرم» ملريم
ح ـمــود (ب ــدع ــم م ــن «آف ـ ــاق – الـصـنــدوق
العربي للفن والثقافة) الــذي ّ
يعد الجزء
األول من ثالثية مسرحية أدائية يفترض
أن نشاهد جزءيها اآلخرين على املسرح
قريبًا .العرض الــذي ينطلق عند الثامنة
والـنـصــف مــن مـســاء الخميس  30آذار
(مـ ــارس) الـحــالــي عـلــى خشبة «مـســرح
دوار ال ـش ـم ــس» يـ ـه ــدم وي ـع ـي ــد تــأط ـيــر
ال ـص ــور وال ـت ـس ـج ـيــات الــوح ـش ـيــة الـتــي
صــرنــا نتلقاها عـلــى الـ ــدوام فــي الفترة
األخيرة على الوسائل اإلعالمية .صور

إخونجيو الـ  AUBيعالجون «مرض» المثلية
ّ
غد الخميس ندوة بعنوان «املثلية الجنسية
ينظم نادي  insightاإلسالمي في «الجامعة األميركية في بيروت» بعد ٍ
في لبنان :تحديات معاصرة» ،تقارب املثلية كمرض نفسي تجب معالجته ،بمشاركة الطبيبني رفعت ميقاتي
ورائــف رضــا ،املعروفني بدعمهم للعالج بالصدمات الكهربائية .اعترضت ثالثة نــواد على األقــل على النشاط
الذي اعتبرته «مهينًا للكرامة البشرية» ،لكن اإلدارة الجديدة لم تعرها اهتمامًا ،بينما قابل  insightاالعتراضات
باتهامات بالـ «إسالموفوبيا».
غد الخميس ـ  17:00ـ قاعة «عصام فارس» في
«املثلية الجنسية في لبنان :تحديات معاصرة» :بعد ٍ
الـ ( AUBشارع بليس ـ الحمرا /بيروت) .لالستعالم01/350000 :

باريس تحتفي بروجيه
مؤرخًا المسرح العالمي
ّ
بعدما وقعه في «معرض
الكتاب الفرنكوفوني» في
بيروت العام املاضي ،يضرب
لنا روجيه عساف (الصورة)
موعدًا جديدًا مع كتاب «املسرح
في التاريخ» (L’Orient des
 ّ ،)Livresفي العاصمة الفرنسية
«معرض
هذه املرة .ضمن
ّ
الكتاب في باريس» ،يوقع
ّ
املسرحي اللبناني مؤلفه
املوسوعي باللغة الفرنسية في
الجناح اللبناني في املعرض،
عند الرابعة والنصف من بعد
ظهر السبت  25آذار (مارس)
ّ
ّ
ويعد املؤلف جزءًا
الحالي.
مهمًا من البحث املستمر
لصاحب «سيرة املسرح»
وتوثيقه الواسع ملختلف
مراحل املسرح العاملي.
ّ
روجيه عساف يوقع «املسرح في
التاريخ» 16:30 :بعد ظهر السبت 25
آذار (مارس) ـ الجناح اللبناني في
«معرض الكتاب في باريس».

الحروب والفظائع والقتل والدم هي أبرز
هذه الصور التي باتت تؤثر في إدراكنا
وجوهر حياتنا اليومية ،ومنها ستؤدي
إيـفــن شــريــف وستيفاني كـيــال ومريم
ح ـم ــود ال ـع ــرض الـ ــذي يـسـتـمــر ح ـتــى 2
نيسان (أبريل) املقبل.
ترافق املؤديات على املسرح وحركاتهن
موسيقى جواد نوفل ،أمام السينوغرافيا
التي صممها طارق مراد (إضاءة) ورنا
ط ــه ،فـيـمــا تــولــى تصميم األزي ـ ــاء حــازم
قيس.
«املـيــرم» ملريم حـمــود 20:30 :مساء
 30آذار (مـ ـ ــارس) ال ـحــالــي ح ـتــى 2
ن ـي ـس ــان (أب ـ ــري ـ ــل) امل ـق ـب ــل ـ ـ ـ خـشـبــة
«مسرح دوار الشمس» (الطيونة ـ
بيروت) .لالستعالم01/381290 :

«كبار» بعلبك بكاميرا روي ديب
ت ــدع ــو «ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـت ـعــزيــز ال ـف ـنــون
وع ــرض ـه ــا» ( )APEALال ـي ــوم إلـ ــى حـضــور
الفيلم الــوثــائـقــي «س ـ ِّـرك سـهــل» (إخ ــراج روي
ّ
ديب) في «سينما ميتروبوليس صوفيل» .إنه
خــاصــة ورش عـمــل مـســرحـيــة ملـجـمــوعــة من
ُ
كـبــار الـســن فــي مدينة بعلبك ،تـ ّـوجــت بعرض
مسرحي .يتابع الفيلم املشاركني في حياتهم
الـيــومـيــة ويـسـمــح للمشاهد بــرؤيــة بعلبك من
وجهات نظر ّ
عدة .كما يعالج مواضيع مختلفة

كالبيئة وامل ـيــاه والـسـيــاحــة وال ـت ــراث ومسائل
اجتماعية ،فيما يهدف إلــى منح أهالي بعلبك
الفرصة للتعبير عن أمور مهمة في مجتمعهم
من خالل الفن.
عـ ــرض «س ـ ــرك سـ ـه ــل» :الـ ـي ــوم ـ ـ ـ  16:00ـ
سينما «ميتروبوليس أمبير صوفيل»
(األش ـ ــرف ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .ل ــاسـ ـتـ ـع ــام:
01/327007

