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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
صنم الرحمة

صورة
وخبر

بلـدات جزيـن (جنـوب لبنـان) منهمكـة هـذه األيـام بتشـميس مئـات األطنـان مـن
األكـواز علـى األسـطح أو فـي األحـراج بيـن أشـجار الصنوبـر ،تمهيـدًا لتكسـيرها
بواسـطة آلـة خاصـة .الصنوبـر فخر المنطقة ،ال سـيما في بكاسـين التـي ّ
تضم أكبر
ّ
حـرج صنوبـر فـي الشـرق األوسـط .لكـن كثيريـن اجترحـوا النـكات على ارتفاع سـعر
كيلـو الصنوبـر األبيـض هـذا العـام الذي وصل إلـى  250ألف ليـرة .مبلـغ رآه كثيرون
مبالغـا فيـه ،ينـدرج فـي إطـار اسـتغالل التجـار لحاجـة المواطنيـن فـي ظـل األزمـة
الخانقـة .لكـن العامليـن فـي مجـال «فـرط» أكـواز الصنوبـر الجـوي يسـتعرضون
ّ
مبـررات عـدة اسـتدعت رفـع سـعره مـن  20دوالرًا أميركيـا قبـل خمـس سـنوات إلى
وتصريفـه هـذا العـام بحسـب سـعر صـرف الـدوالر فـي
 50دوالرًا العـام الماضـي ّ
السـوق السـوداء .يقولـون ًإن أجـرة العامليـن فـي القطـاف وبـدل تكسـير األكـواز
الكسـارة ارتفعـت ،فضلا عـن تراجـع اإلنتاج بسـبب الحشـرات التي ّ
فـي ّ
تهـدد الثمار.
(علـي حشيشـو)
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ُ
افتتح المتحف على يد سيزار ّنموز وغابرييال شاوب سنة 2013

«متحف مقام» يفتح أبوابه أخيرًا
بعد أسابيع طويلة من اإلغالق بسبب إجراءات الحجر الصحي،
أعلن «متحف مقام للفن الحديث واملعاصر» (عاليتا ـ جبيل) أخيرًا
ً
الحالي.
ابتداء من نهار األحد  21حزيران (يونيو)
اعتزامه فتح أبوابه
ّ
وفيما ّ
خصص املتحف زيارات للباحثني خالل الفترة املاضية ،إال أنه
سيكون مفتوحًا أمام الناس ،مع الحفاظ على بعض إجراءات التباعد
ّ
الصحية مثل األقنعة الواقية...
االجتماعي والتدابير
ّ
ّ
املتفرجني زيارة املتحف ،والتعرف إلى
هكذا ،سيكون بإمكان
مجموعته الكبيرة من منحوتات الفن اللبناني الحديث والقسم
الخاص باألعمال الفنية املعاصرة ألكثر من  60فنانًا لبنانيًا ،تمنح
تطور الفن النحتي والتجهيزي وتجاربه ّ
الزوار ملحة عن ّ
املنوعة
خالل السنوات الستني األخيرة .وبالتزامن مع العودة إلى العمل،
دعا املتحف فناني الغرافيتي إلى املشاركة بالرسم على جدران قاعة
املناسبات التي ُيفترض أن تستقبل الحفالت املوسيقية والفعاليات
ّ
ّ
الثقافية وعروض األفالم .علمًا بأن «متحف مقام للفن الحديث
ّ
واملعاصر» الذي افتتحه الناقد واملؤرخ الفني اللبناني سيزار نموز
والباحثة األملانية غابرييال شاوب سنة  2013في بلدة عاليتا النائية،
خصص عددًا من فعالياته الفنية لألطفال ،إذ دعا ّ
ّ
مجددًا طالب
ّ
املدارس والعائالت إلى زيارة القسم املخصص للصغار والذي سيفتح
أبوابه ّ
مجددًا أيضًا .كذلك ،دعا املتحف الفنانني املشاركني في «بينالي
الفن املعاصر» إلى تقديم أعمالهم( .لالستعالم)03/197900 :

عبر تطبيق «زوم» ،يدعو «معهد عصام
فارس للسياسات العامة والشؤون
الدولية» في «الجامعة األميركية في
بيروت» ،غدًا الخميس ،إلى حضور نقاش
باإلنكليزية (تديره ردينة البعلبكي) حول
ّ
التحوالت اإلقليمية التي سيشهدها العالم
العربي بعد جائحة «كوفيد ـ  .»19بينما
يتحدث كثيرون عن «عودة الدولة» في
عالم ما بعد كورونا ،يؤكد الكاتب واملذيع
ّ
طارق عثمان (الصورة) أن الفترة املقبلة
ستشهد ضعف العديد من الدول حول
العالم .من خالل مراعاة اآلثار الجيو ـ
سياسية على املستويني العاملي واإلقليمي،
وعواقب زيادة
سيتناول عثمان إمكانيات
ّ
مشاركة الدولة في االقتصاد ،مسلطًا
الضوء على ّ
تحول االقتصاد العاملي إلى
اإلنترنت ،الناتج عن هجرة العديد من
الصناعات إلى الشبكة العنكبوتية ،حيث
َ
ّ
يتحول املستهلك بشكل متزايد إلى منت ْج!
غدًا الخميس ـ الساعة الثالثة بعد الظهر ـ تطبيق
«زوم»( .رابط املشاركة متوافر على موقعنا).

يسرا في مشهد من فيلم «المهاجر»

مصطفى العقاد ويوسف شاهين على «نتفليكس»
الشهر املاضي ،كشفت «نتفليكس» عن مجموعة من األعمال
املسرحية الكالسيكية العربية تحت عنوان «مسرحيات زمان» أو
ملنطقة الشرق
 .Arabic Nostalgiaيومها ،قالت مديرة التراخيص ّ
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى منصة البث التدفقي ،نهى
ّ
ّ
الطيب إن الخطوة تندرج في إطار منح الناس الفرصة «ليس
فقط الستعادة ذكريات طفولتهم وإحيائها ،ولكن أيضًا السماح
لهم بخلق ذكريات جديدة مع جيل جديد» .جاء ذلك بعدما ّ
ضمت
شبكة الـ«ستريمينغ» األميركية عددًا من املسلسالت واألفالم
العربية الشهيرة إلى مكتبتها ،باإلضافة إلى خوضها منذ فترة
األصلية الناطقة بلغة الضاد.
غمار اإلنتاجات
ّ
في السياق نفسه ،تتحضر «نتفليكس» ،اعتبارًا من  18حزيران
(يونيو) الحالي ،إلى توفير باقة من األفالم العربية الراسخة في
الذاكرة .من أعمال مصطفى العقاد ،سيتمكن مستخدمو هذه
املنصة من مشاهدة «الرسالة» ( 1977ـ  207د) و«أسد الصحراء»
( 1981ـ  206د) .ومن أرشيف يوسف شاهني ،سيقع الجمهور على
أشرطة شهيرة ،من بينها« :صراع في الوادي» ( 1954ـ  125د)،
«حدوتة مصرية» ( 1982ـ  127د)« ،إسكندرية كمان وكمان» (1990
ـ  106د)« ،املهاجر» ( 1994ـ  155د)« ،عودة االبن الضال» ( 1976ـ
 124د)« ،إسكندرية ليه؟» ( 1979ـ  133د) و«باب الحديد» ( 1958ـ
 95د)...

