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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
«سيزيف» َينتقم

صورة
وخبر

غـدًا السـبتُ ،يفتتـح متحـف ( Body Worldsعوالـم الجسـد) فـي لنـدن ،مسـتحوذًا علـى  28ألـف
ّ
قـدم مربعـة مـن «متحـف ريبلـي» سـابقًا فـي ميـدان بيكاديللـي .يضـم المتحـف الجديـد مئتـي
ُقطعـة فنيـة مصنوعـة مـن أجـزاء مـن أجسـام بشـرية حقيقيـة ،تـم حفظهـا باسـتخدام تقنيـة
تدعـى  ،plastinationابتكرهـا عالـم التشـريح األلمانـي غونتـر فـون هاغنـز (الصـورة) .قبـل أن
يحـط فـي العاصمـة البريطانيـة ،جـاب  Body Worldsأكثـر مـن  130مدينة حول العالـم منذ عام
 ،1995مسـتقطبًا مـا يزيـد علـى  47مليـون زائـر( .دانيـال ليـل أوليفـاس ـــ أ ف ب)

خضر رجب «يسأل»
عن عبد المطلب

في كتب…
على مفرق «ة»

مكتبة الحلبي:
«عاليًا وبعيدًا»

«اسأل ّ
مرة ّ
علي» ،هو عنوان
األمسية الغنائية التي
يستضيفها «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) في  17تشرين
ّ
األول (أكتوبر) املقبل .املوعد الذي
يأتي في سياق الحفالت التي
تستعيد أرشيف كبار من الزمن
الجميل ،يستوحي اسمه من
أغنية محمد عبد املطلب ( 1910ـ
 /1980الصورة) التي كتبها علي
السوهاجى ّ
ولحنها ّ
سيد مكاوى،
ّ
فيما يتألف البرنامج من باقة
من أجمل وأشهر أعمال الفنان
ّ
املصري الراحل .يتولى خضر
ّ َ
مهمت ْي الغناء والعزف
رجب
على الكمنجة ،على أن يرافقه
املوسيقيون :فراس عنداري
(عود) ،ووسام دبول (قانون)،
وأحمد الخطيب (إيقاع).

ّ
للمرة الثانية ،يدعو مقهى
ّ
«ة» في  11تشرين األول
(أكتوبر) الحالي إلى املشاركة
في النشاط املجاني لتبادل
الكتب ،تحت عنوان «في كتب
عاملفرق» .في الباحة الخارجية
املحاذية لـ«ة» من جهة
الرصيف في شارع الحمرا،
سيجري هذا النشاط التفاعلي
ـ الثقافي ،القائم على أساس
تبادل الكتب .الجميع مدعوون
إلى ّاصطحاب كتبهم/ن
املفضلة ،أو تلك ّ
املكررة على
رفوف مكتباتهم/ن ،أو أخرى
ّ
ويودون استبدالها،
قرأوها
ليتم وضعها على طاولة
مليئة باإلصدارات من مختلف
املواضيع والعناوين ،واختيار
كتب جديدة عوضًا عنها.

«اسأل ّ
مرة ّ
علي» :األربعاء 17
ّ
تشرين األول ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

«في كتب عاملفرق» :الخميس 11
تشرين األول ـ من الساعة الرابعة
والنصف بعد الظهر لغاية السابعة
ً
مساء ـ «ة» (الحمرا ـ
والنصف
بيروت) .لالستعالم01/350274 :

ضمن فعاليات األسبوع
العاملي للفضاء (من  4إلى 10
تشرين األول /أكتوبر الحالي)،
وبالتعاون مع World Space
 ،Week Lebanonتدعو «مكتبة
الحلبي» اليوم الجمعة إلى قراءة
قصة «عاليًا وبعيدًا» (نص
ورسوم :توم مكلوفني ـ ترجمة:
سمر محفوظ َب ّراج ـ دار كلمات)،
واملشاركة في نشاط متصل
بالقصة .تدور القصة حول
«هاني» الذي ينجح في صناعة
كوكب في غرفته ،لكن املشكلة
ّ
أن الكوكب لم يكن سعيدًا.
يبذل «هاني» جهده ملساعدته
ويستعني بكتب لهذه الغاية.
يلي القراءة تعريف بالكواكب
ّ
متطوعي ،WSWL
من قبل أحد
ّ
ونشاط صنع كوكب ومجرة من
املعجون مع «دعدوكة».
«عاليًا وبعيدًا» :اليوم ـ  17:00ـ
«مكتبة الحلبي» (شارع حمد ـ
قصقص ـ بيروت) .الدعوة عامة
ومجانية .لالستعالم01/851154 :
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