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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
القديسون

صورة
وخبر

حصـل الممثـل األميركـي مانـدي باتينكيـن ( 65عامـا) ،أخيـرًا علـى نجمتـه فـي ّ
ممـر
المشـاهير فـي هوليـوود ،وهـي تحمـل الرقـم  .2,629جـاءت هـذه الخطـوة التكريمية
لمسـيرته الفنيـة بعـد انطلاق الموسـم السـابع مـن مسلسـل ( Homelandوطـن)
الـذي يشـارك فـي بطولتـه علـى شـبكة «شـوتايم» .فـي رصيـد مانـدي عـدد كبيـر مـن
األعمـال السـينمائية والتلفزيونيـة ،مـن بينهـا ( Chicago Hopeبيـن ّ 1994و،)2000
( Theعـام  ،)1987و( Dick Tracyعـام  .)1990كمـا أنـه حائـز جائـزة
وّ ُ Princess Bride
«تونـي» ،وسـبق أن رشـح مـرارًا لنيـل جوائـز «إيمـي» و«غولدن غلـوب» وغيرهمـا( .ألبيرتو
إي .رودريغيـز ـــ أ ف ب)

عبد اللطيف الجيمو ...راسمًا الوجع السوري
ُيفتتح ،اليوم األربعاء في Stree
في شارع مونو (األشرفية ـ
بيروت ـ  )18:00معرض «املسقط»
للتشكيلي السوري عبد اللطيف
الجيمو (الصورة) الذي يتعاون
فيه مع اللبناني نزيه ياسني.
يتناول املعرض املستمر حتى 17
شباط (فبراير) الحالي مساقط
الخرائط في املدن السورية ،من
دون أن ينفصل عن وجع الحرب
الدائرة منذ سبع سنوات ومعاناة
ّ
أهل بلدهُ .يذكر أن ابن مدينة

جرابلس في محافظة حلب لن
ّ
ّ
يتمكن من حضور االفتتاح ألنه
ال يستطيع ترك األراضي التركية،
حيث يلجأ حاليًا بعدما هرب
من جنون االقتتال .في تعريفه
عن هذا املشروع ،يقول الجيمو:
«حاولت املقارنة بني العبثية
املنسجمة للطبيعة وأحدث
النتاجات الفكرية للمدرسة
التجريدية كي أصل إلى وجهة
ّ
نظر مفادها أن الطبيعة هي
امللهم ّ
األول لهذه املدرسة ،وهي
بحد ذاتها مجردة دون أي
تكلف» .ويضيف« :اعتمدت كثيرًا
على املصادفات التي تحدثها
التفاعالت الكيميائية لأللوان
على سطح اللوحة ،محاكيًا بذلك
العالقة بني املاء والتراب وما
تصنعه والهواء في الطبيعة.
هذه املصادفات التي شغلت جزءًا
كبيرًا من لوحاتي ،تعطي دالالت
ّ
وتعبر عن املوضوع املراد ...الفن
هو ذلك القلق الذي يعيشه الفنان
في كل حياته وهو يبحث عن
النشوة.»...
معرض «املسقط» :حتى السبت 17
شباط ـ من الساعة الرابعة بعد الظهر
ً
مساء ـ  ( Streeمونو
حتى التاسعة
ـ األشرفية /بيروت) .لالستعالم:
01/206630

إسرائيلي ثقيل
ضيف
ّ
… على محطة lbci؟
تعرض  lbciالليلة وثائقيًا عن
النفط والغاز ،بعنوان «حوض
املتوسط ،حكاية طاقة وشعب
ومستقبل»ُ .
ويخشى أن يكون
الشريط الذي تراجعت عن بثه
في نوفمبر املاضي ،وفيه يطل
وزير الطاقة واملياه سيزار
أبي خليل ،ورجل األعمال فؤاد
مخزومي إلى جانب الصهيوني
بنيامني زومر .خبير نفط املذكور،
يدير الشؤون التجارية لشركة
«نوبل» اإلسرائيلية ،وكان مديرًا
ملنظمة  AIPACالصهيونية .هل
ّ
املحطة هذا املحظور،
ترتكب ّ
ّ
متذرعة بأنها اشترت الحقوق
من  COPEAM PROJECT؟ ذلك
ال يقلل من خطورة األمر ،علمًا
ّ
أن أحد املشاركني في الوثائقي،
ّ ّ
أكد أن الفريق كان يعمل بإشراف
نجل بيار الضاهر ،رئيس مجلس
إدارة  .lbciفيما شبح «األسرلة»
ّ
يخيم على لبنان ،نأمل أن تكون
ّ
تخوفاتنا في غير مكانها.
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