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صورة
وخبر

ّ
ّ
عامـا) ،السـينوغرافيا الخاصـة بمعـرض( The Empire of Rosesإمبراطوريـة الـورود) الـذي يحتضنـه
مصمـم األزيـاء الفرنسـي الشـهير ،كريسـتيان الكـروا (66
أعـد
ّ
ّ
متحـف «لوفـر ـــ لنـس» الفرنسـي حتـى  23تمـوز (يوليـو) المقبـل .إنـه المعـرض االسـتعادي األول مـن نوعـه فـي أوروبا ،ويضـم  400قطعـة فنية تظهـر «تحف
ّ
وتتنـوع بين :اللوحـات ،والرسـومات ،والمجوهرات ،والسـجاد ،والمالبـس ،والصور
التاسـع عشـر» اختيرت مـن مجموعات خاصـة وثمينة،
الفـن اإليرانـي فـي القـرن
ّ
الفوتوغرافيـة ،واألسـلحة .يركـز المعـرض علـى القاجـار ،وهـي سلالة مـن الشـاهات التـي حكمـت فـي بلاد فـارس بيـن عامـي  1786و ،1925وتعتبـر مـن «أكثـر
الفتـرات سـحرًا فـي تاريـخ هـذا البلـد التـي جـرى خاللهـا البحـث عـن الحداثة مـع المحافظـة على الهويـة»( .دوني شـارل ـــ أ ف ب)

جورج ّ
خباز في «بعلبك» ...التحضيرات مستمرة بنجاح كبير
فـيـمــا ال ت ــزال مـســرحـيـتــه الـجــديــدة
«إال إذا» تحقق نجاحًا على مسرح
«ال ـشــاتــو تــريــانــو» (الــزل ـقــا ـ ـ قضاء
ّ
امل ـ ـ ــن) ،ي ـخ ــط ــط ال ـف ـن ــان ال ـل ـب ـنــانــي
جــورج ّ
خباز لنقل هذا العمل الذي
ُول ــد فــي تـشــريــن الـثــانــي (نوفمبر)
 2017إلـ ـ ـ ــى «م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــس».
سـتـتـحـ ّـول «إال إذا» إل ــى مسرحية

م ــوس ـي ـق ـي ــة ـ ـ ـ ك ــومـ ـي ــدي ــة ض ـخ ـمــة،
ُ
ســتـعــرض ضـمــن الـ ــدورة الـ ـ  62من
«م ـهــرجــانــات بـعـلـبــك الــدول ـيـ ّـة» في
ص ـي ــف  ،2018ع ـل ــى أن تـتـخــلـلـهــا
موسيقى ّ
حية ستعزفها أوركسترا
يقودها املايسترو اللبناني لبنان
ً
بـعـلـبـكــي ،ف ـضــا عــن اسـتـعــراضــات
«مميزة».

ّ
«يزف» ّ
خباز هذا
بحماسة شديدة،
ال ـن ـبــأ لـ ــ«األخـ ـب ــار» ض ـمــن مـحــادثــة
ه ــاتـ ـفـ ـي ــة مـ ـقـ ـتـ ـضـ ـب ــة ،م ـ ـعـ ــربـ ــا عــن
سعادته بهذه التجربة املميزة في
حياته املهنية و«األولــى من نوعها
بالنسبة إلى ّهذا املهرجان العريق»،
مشيرًا إلى أنها «دليل على حرص
ال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ـي ــه ع ـل ــى تـخـصـيــص
مساحة للطاقات الشابة».
تـ ـ ـ ـ ـ ــدور األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي قـ ـ ــالـ ـ ــب م ــن
الكوميديا السوداء في مبنى ّ
مهدد
باالنهيار ،يقع في حي لبناني غير
محسوب سياسيًا على أحد ،يسكنه
أش ـخ ــاص م ــن ط ــوائ ــف وان ـت ـم ــاءات
سـيــاسـيــة مـخـتـلـفــة ،وغ ـي ــر ق ــادري ــن
ّ
مصيره.
على االتفاق على حل بشأن
ّ
ّ
يـ ــرى ّخ ـ ّـب ــاز أن هـ ــذا امل ـب ـن ــى يـمــثــل
«م ـصــغ ـرًا عــن لـبـنــان ،فيما السكان
هـ ــم ن ـ ـمـ ــوذج عـ ــن م ـخ ـت ـلــف ش ــرائ ــح
املجتمع» .أما الئحة األبطال فتضم
ً
كال من :لورا ّ
خبار،
إلى جانب جورج
سينتيا كرم ،جوزف قصاف ،غسان
عـطـيــة ،م ــي س ـح ــاب ،عـمــر مـيـقــاتــي،
وسـيــم ال ـتــوم ،بـطــرس ف ــرح ،جــوزف
س ــام ــة ،جـ ـ ــوزف س ــاس ــن ،أس ـب ـيــد
خاتشادوريان وغيرهم.
وكانت صفحة «مهرجانات بعلبك
الدولية» على فايسبوك قد نشرت،
ّأول من أمس ،مجموعة صور تظهر
ّ
بطل ومــؤلــف فيلم «غ ــدي» ()2013
وآخرين في قلعة بعلبك ،وأقرنتها
«التحضيرات
بتعليق باإلنكليزية:
ّ
ّ
مستمرة بنجاح .ترقبوا
في بعلبك
برنامج العام .»!2018

مكتبة الحلبي :تحية إلى إملي نصرالله!
ّ
يوجهها لنساء
في سياق التحية التي
العالم خالل شهر آذار (مــارس) الحالي،
ي ـخ ـ ّـص ــص نـ ـ ــادي الـ ـ ـق ـ ــراءة فـ ــي «مـكـتـبــة
الحلبي» مناقشته الثامنة في  9نيسان
(أبريل) املقبل لـ «تمجيد ذكرى» األديبة
وال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة إم ـل ــي
نصرالله ( 1931ـ  /2018الـصــورة) التي
غ ــادرتـ ـن ــا ق ـب ــل ح ــوال ــي أسـ ـب ـ َ
ـوع ـ ْـن بـعــد
صراع مع السرطان دام عامني.
فــي هــذا الـيــوم ،تدعو املكتبة البيروتية
ال ـع ــري ـق ــة إل ـ ــى حـ ـض ــور م ـنــاق ـشــة رواي ـ ــة
«شـ ـج ــرة ال ــدف ـل ــى» ال ـت ــي أص ــدرت ـه ــا دار
«هـ ــاش ـ ـيـ ــت أن ـ ـ ـطـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ نـ ـ ــوفـ ـ ــل») الـ ـع ــام
املاضي .على مــدى  192صفحة ،يختلج
ب ــن س ـطــور ه ــذا الـعـمــل مـجـتـمــع الـقــريــة
ّ
الذكوري بكل ما فيه من تناقضات وما

يـعـصــف ب ــه م ــن تـ ـح ـ ّـوالت ،فـيـمــا تــرتـفــع
ّ
قــامــة ّ
«ري ـ ــا» ف ــوق الـجـمـيــع لـتــؤكــد إرادة
ّ
اإلنسان وقدرته على التصدي للصعاب
والـ ــوقـ ــوف ف ــي وجـ ــه مـجـتـمــع الـطـغـيــان
معلنًا رفضه للمساومة وصــراعــه حتى
الـنـفــس األخ ـيــرّ .
«ريـ ــا» ،غــريـبــة مـتـمـ ّـردة،
ال أب لها وال أخ ،وابنة ألم ال تعرف من
أمــومـتـهــا معها س ــوى ال ـخــوف مــن كــام
الناس .تدفع البطلة حياتها ثمنًا باهظًا
ّ
للحرية املنشودة ولوقفتها املكابرة في
وجه الطغاة!
قـ ــراءة ومـنــاقـشــة «ش ـجــرة الــدف ـلــى» :اإلث ـنــن 9
نـيـســان ـ ـ ال ـســاعــة الـســابـعــة م ـس ـ ًـاء ـ ـ «مكتبة
الـحـلـبــي» (ش ــارع حـمــد ـ ـ قصقص ـ ـ ب ـيــروت).
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