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صورة
وخبر

ّ
المصـور
آتيـا مـن باريـس ،وفـي خطـوة فريـدة مـن نوعهـا ،حـط  !Sorprendemeأخيـرًا فـي مدريـد .المعـرض االسـتعادي الخـاص بأعمـال
األميركـي الشـهير المولـود فـي التفيا فيليب هالسـمان ( 1906ــ  ،)1979سـيبقى فـي  CaixaForumفي العاصمة اإلسـبانية حتى  26آذار
(مـارس)  .2017يضـم المعـرض أكثـر مـن  300بورتريـه التقطهـا الفنـان الراحـل ألسـماء معروفـة ّ
عـدة ،مـن بينها الفنان اإلسـباني سـالفادور
دالـي( .جيـرار جوليان ـــ أ ف ب)

ّ
زينة دكاش حملت عمالها وسجناءها
إلى «متروبوليس أمبير صوفيل»

رامي خليل زين:
بلد «الجنون الجماعي»
بعد إطالق أحدث رواياته
Tribulations d'un Bâtard
( à Beyrouthمجموعة
 ،)Amaranteيحل الكاتب
اللبناني رامي خليل زين
( 1965ـ الصورة) اليوم ضيفًا
على املكتبة العامة لبلدية
بيروت (مونو ـ األشرفية)،
ضمن لقاء أدبي يديره أنطوان
بوالد ،عضو اللجنة اإلدارية
في جمعية «السبيل» املنظمة
للحدث .ينتمي اإلصدار
األخير إلى األدب البيكاريسكي
والقصة الفلسفية ،ويتناول
«الجنون الجماعي» عبر حكاية
إياد مندور الذي يعيش ظروفًا
عبثية في لبنان الذي يسيطر
عليه «الشياطني الطائفيون».
لقاء مع رامي خليل زين :اليوم ـ
 19:00ـ املكتبة العامة لبلدية بيروت
(قرب «مسرح مونو» ـ األشرفية).
لالستعالم01/203026 :

بعدما شاهدهما الجمهور على
مسارح مختلفة ،ها هما مسرحيتا
«جوهر في مهب الريح» و«شبيك
لبيك» اللتان تحمالن توقيع املمثلة
واملخرجة اللبنانية ومديرة مركز
«كثارسيس للعالج بالدراما»،
ّ
تستعدان للعرض
زينة دكاش،
على الشاشة الكبيرة في سينما
«متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) خالل ّأيام.
ُ
األولى ستعرض في  9و 10و11
كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي،
أما الثانية ففي  10و 11من الشهر
نفسه.
ضمن مشروع «قصة منسيني
خلف القضبان» الرامي إلى
تحسني الوضع النفسي والقانوني
للسجناء ،أبصرت «جوهر في مهب
ّ
ويؤديها
الريح» النور قبل أشهر،
 40سجينًا في رومية ،وتتخللها
مقاطع فيديو لسجناء «املبنى
من «جوهر في مهب الريح»

األزرق» الذي يضم مرضى نفسيني.
العرض الضوء على هؤالء،
يسلط
ّ
وخصوصًا أنهم ضحايا قوانني
مجحفة ال ترحم أيضًا بعض
املحكومني باإلعدام واملؤبد.
قبل هذا العمل ،شاهدنا «شبيك
ّ
يصور معاناة
لبيك» ( )2015الذي
العامالت والعمال األجانب في
ً
لبنان .العمل من بطولة  20عامال
وعاملة أجنبية يحكون في قالب
يجمع بني الفكاهة والدراما
واإلنسانية والفولكلور تفاصيل
معاناتهم مع التمييز والعنصرية...
عرض «جوهر في مهب الريح»9 :
و 10و 11كانون ّ
األول ـ الساعة الثامنة
ً
مساء /عرض «شبيك لبيك»:
والنصف
 10و 11كانون ّ
األول ـ الساعة السابعة
ً
مساء في «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) .لالستعالم:
 09/914932وللحجز01/999666 :

