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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
البستان

صورة
وخبر

ّ
ونادر االسـتعمال،
تسـعى تونـس إلـى إعـادة إحياء فن الخـط العربي الذي بات مهمشـا ّ
عبـر المشـاركة فـي مبـادرة عربيـة طموحـة تهـدف إلـى إدراج هـذا الفـن علـى قائمـة
المـادي .الخطـاط التونسـي ،عمـر الجمنـي ،يلفـت فـي حديـث
اليونسـكو للتـراث غيـر ّ
ّ
ويعد على
كاف
إلـى «فرانـس بـرس» إلـى أن «عـدد الخطاطيـن األصلييـن في ّالبلاد غيـر ٍ
أصابـع اليـد ويعملـون فـي ظـروف قاسـية فـي فـن ال يـدر المـال» .ويؤكـد «ضعـف
الحركـة الفنيـة» فـي تونس مقارنة بدول عربية وآسـيوية ،مشـيرًا إلى التجـارب اليابانية
واإليرانيـة والمغربيـة فـي هـذا المجـال( .فتحـي بلعيـد ـــ أ ف ب)

قانون االنتخاب واإلصالح السياسي :نقاش افتراضي
يدعو «معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون
الدولية» في الجامعة األميركية
في بيروت ،في  24حزيران
(يونيو) الحالي ،إلى جلسة
نقاش افتراضية بعنوان «كيف
يكون القانون االنتخابي
ً
مدخال لإلصالح السياسي؟»،
بمشاركة املحاضر والباحث
في العلوم السياسية في
«جامعة كامبريدج» صالح
املشنوق ،والباحثة ومستشارة
التطوير زينة الحلو (الصورة)
وأستاذ العلوم السياسية في
الـ  AUBميشال دويهي .على
ّ
أن يتولى األكاديمي والباحث
زياد الصائغ إدارة الجلسة.

التعريفي للنشاط،
في النص
ّ
يقول املنظمون إنه «لطاملا
خضع قانون االنتخابات
ّ
النيابية في لبنان خالل العقود
الثالثة املاضية ّملشيئة السلطة
ّ
السياسية ،ما مت قدرتها
على اإلمساك بمفاصل السلطة
التشريعية ،وبالتالي التنفيذية...
قبل أن تبرز بعد انتفاضة 17
تشرين مطالبات بانتخابات
نيابية مبكرة تعيد تشكيل
السلطة كمدخل لإلصالح
السياسي ،ومن ثم في باقي
القطاعات».
استنادًا إلى هذا السياق،
سيناقش املشاركون مجموعة
من األسئلة ،من بينها :ما
هي إمكانية إجراء انتخابات
نيابية مبكرة أو في ِّموعدها؟
ما هي العوائق واملحفزات؟
ّ
أي معايير لقانون انتخابي
ّ
ّ
يؤمن صحة التمثيل وعدالته؟
ّ
وأي مآالت مرتقبة لخوض
االنتخابات النيابية
االنتفاضة
ً
بخيارات ّ
موحدة رؤية وبرنامجًا
ّ
ومرشحني/ات؟
ً
«كيف يكون القانون االنتخابي مدخال
لإلصالح السياسي؟» :األربعاء 24
حزيران ـ الساعة الرابعة بعد الظهر ـ
صفحة «معهد عصام فارس» على
فايسبوك.
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«يأس وأمل» في «نابو» :الفن شاهدًا على الحرب والتاريخ

«رصاصة طايشة»
على «نتفليكس»
ضمن مجموعة من اإلنتاجات
العربية التي تحرص
«نتفليكس» على توفيرها في
أمس
اآلونة األخيرة ،أضيف،
ّ
إلى مكتبة منصة البث التدفقي
األميركية الشريط اللبناني
«رصاصة طايشة» ( 2011ـ  75د ـ
سيناريو وحوار وإخراج جورج
هاشم) .تدور أحداث العمل في
 ،1976ويروي
بيروت صيف عام ُ
قصة امرأة ثالثينية تدعى
«نهى» ُمقبلة على الزواج من
ً
«جان» الذي ال ّ
تحبه ،امتثاال
ً
لرغبة أهلها وأمال في أن تنقذها
هذه الخطوة من «العنوسة».
ّ
غير أن طيف حبيبها «جوزيف»
يعود من املاضي ليقلب كيانها
رأسًا على عقب .يرتكز هاشم إلى
حميمية العائلة ،ليرسم صورة
بيروت الجريحة ،مع املمثلني:
نادين لبكي (الصورة) ،بديع
أبو شقرا ،تقال شمعون ،رودريغ
سليمان ،باتريسيا نمور ،بولني
حداد ،هند طاهر ونزيه يوسف.

غدًا السبت ،يفتتح متحف «نابو»
(الهري ـ شمال لبنان) معرضه الرابع
تحت عنوان «يأس وأمل ـ ـ عندما
ّ
يتبصر الفن الحرب والتاريخ» ،على
أن يستمر لغاية  20أيلول (سبتمبر)
 .2020يضم الحدث مجموعة من
الفنية ّ
ّ
املنوعة بني اللوحات
األعمال
واملنحوتات وامللصقات ،لباقة من
الفنانني اللبنانيني والسوريني
والفلسطينيني والعراقيني .ومن بني
هؤالء ،نذكر :جنان مكي باشو ،ضياء
ّ
ّ
الشوا وأحمد معل...
العزاوي ،ليلى
تحاول القطع املعروضة اإلجابة
عن سؤال أساسي ،هو :ما هي
ّ
علتنا ...وإلى أين؟ فمع تفاقم
املشاكل االجتماعية والديموغرافية
واالقتصادية ،أضحى العالم العربي

على مفترق طرق .وبحسب القائمني
ّ
عليه ،جاء هذا املعرض لـ «يذكرنا
باملاضي والواقع األليمني ،وليفتح
باب النقاش حول انفجار املجتمعات
الطائفية نتيجة الصراعات الداخلية
ّ
والتدخل األجنبي وطرق التعبير في
العراق وفلسطني».
لبنان ،سوريا،
ّ
تجدر اإلشارة إلى أنه تم التعاون
في «يأس وأمل» مع «غاليري صالح
بركات» ،و«الفرات للنشر والتوزيع»
و«الدولية للمعلومات».
افتتاح معرض «يأس وأمل» :غدًا السبت ـ
الساعة الخامسة بعد الظهر ـ متحف «نابو»
(الهري ـ قضاء البترون /شمال لبنان).
لالستعالم  06/541941 :أو �info@nabu
museum.com

