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نزيه أبو عفش
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تسـتعد بلـدان ّ
ّ
عـدة حـول العالم ،أبرزهـا إيطاليا وفرنسـا ،لالحتفال بالذكـرى الـ 500
لرحيـل أعظـم فناني عصـر النهضة ،ليوناردو دافينشـي ( 1452ـــ  )1519من خالل
معـارض فنيـة تسـتحضر أعمالـه وحياتـه وإنجازاتـه .مدينـة فينشـي اإليطاليـة
ّ
يتضمن وثائق
(فـي توسـكانا) تحتضـن معرضـا البنها بعنوان «حيـوات ليونـاردو»،
نـادرة مـن حياتـه ،مـن بينهـا خصل من شـعر يظن عدد مـن الخبـراء اإليطاليين أنها
تعـود إلـى دافينشـي نفسـه ،بعدمـا كانـت قـد بقيـت لسـنوات محفوظـة ّ
بسـرية
ّ
األميركيـة .أهـل توسـكانا ،بدورهـم ،وجـدوا طريقـة
فـي إحـدى المجموعـات
ّ
لالحتفـال أيضـا بابـن مدينتهـم ،فطبعوا نسـخًا من لوحـات الفنان للتصـور خلفها.
(فينشـنزو بينتو ـــ أ ف ب)

طالب ومبدعون
ّ
يتخيلون غد لبنان

حسن ضاهر...
بحثًا عن سعاد الفلسطينية

سهام ناصر
وكثير من الحبّ
تحية

ينطلق غدًا معرض ومسابقة
«كيف ترى لبنان في العام
2030؟» يشارك فيهما عدد من
املدارس واملعاهد الرسمية
والخاصة في لبنان .الفعالية
من تنظيم «ثانوية العرفان»
في صوفر ،باالشتراك مع
«جمعية الفكر اإلبداعي» .إلى
جانب املسابقة ،يكرم املنظمون
عددًا من الشخصيات الفنية
واألكاديمية منها :رئيس
«نقابة الفنانني الحرفيني في
لبنان» املمثل جهاد األطرش
(الصورة) ،ورئيس «نقابة
الفنانني التشكيليني في لبنان»
نزار ضاهر ،والباحثون أمني
حامد ،ومحمود أمهز ،وعماد
أبو عجرم ،ومصطفى عبيد،
ورئيس «جمعية الفنانني
اللبنانيني للرسم والنحت»
ميشال روحانا.

بدعوة من «دار الجندي» و«هيئة
تكريم العطاء املميز» ،يوقع
التربوي حسن ضاهر (الصورة)
غدًا روايته «طيف سعاد» في
«استراحة فينيقيا» في بلدته
«كفر رمان» (جنوب لبنان).
الرواية تسرد درب الجلجلة الذي
كابده الفتى أنيس أيوب بحثًا
عن سعاد التي تركها خلفه
وأتى الى لبنان مع عائلته عقب
النكبة ( .)1948رحلة تعكس
الشتات الفلسطيني وتتوقف
عند مفاصل تاريخية أساسية
مثل االجتياح اإلسرائيلي للبنان
ّ
عام ُ .1982يذكر أن ضاهر كان قد
ّ
خلد ذكرى الشابة الفلسطينية
لينا النابلسي في أغنية «يا
ُ
نبض الضفة» التي اشتهرت
بصوت أحمد قعبور .تتخلل
الحدث قراءات من الرواية
يقدمها الناقد عبيدو باشا ،إلى
جانب عزف لكشافة «الجراح»

ّ
«تحية لسهام
تحت عنوان
ناصر» ،تقيم فرقة «زقاق» اليوم
ً
احتفاال تكريميًا للمسرحية
الراحلة سهام ناصر (1950ـ ـ
 .)2019تتخلل االحتفال كلمات
ّ
يقدمها فنانون وأصدقاء
املخرجة واملمثلة التي كانت
أستاذة مادة التمثيل في معهد
الفنون (الجامعة اللبنانية)
منذ الثمانينات حتى تقاعدها
قبل رحيلها بأربع سنوات.
تتلمذ على يدها معظم األسماء
املعروفة في املسرح والسينما
أمثال فرقة «زقاق» ،وعايدة
صبرا وباسم مغنية ،وبديع
أبو شقراّ ،
وعمار شلق ...إلى
جانب إخراجها عددًا من األعمال
على رأسها «الجيب السري»
(أفضل عرض مسرحي متكامل
في مهرجان القاهرة للمسرح
التجريبي عام .)1992

«كيف ترى لبنان في العام 2030؟»:
غدًا السبت  16:00ـ ـ «ثانوية العرفان»
(صوفر ـ قضاء عاليه) -لالستعالم:
03/842350

توقيع «طيف سعاد» غدًا  18:00ـ
«استراحة فينيقيا» (كفر رمان -
النبطية)

ّ
«تحية لسهام ناصر» :بدءًا من
السابعة مساء اليوم حتى العاشرة ـ ـ
«استديو زقاق» (تقاطع مار مخايل
برج حمود) ـ لالستعالم01/570676 :
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