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االحتفـال مـع بدايـة أول شـهر قمـري فـي
ُيعتبـر رأس السـنة الصينيـة أو مـا ُيعـرف باسـم السـنة القمريـة الجديـدة أحـد أهـم االحتفـاالت الصينيـة .يبـدأ
ُ
السـنة الصينية ،وينتهي في اليوم الخامس عشـر من ذلك الشـهر .يسـمى أول يوم باسـم «عيد الفانوس» فيما تعرف ليلة العيد باسـم «تشوشـي».
ُيحتفـل بهـذا العيـد فـي العديـد مـن المناطـق حـول العالـم حيث توجـد الجاليـات الصينيـة 2021 .هو عـام الثور ،وسـتبدأ السـنة الصينيـة الجديدة في
 12شـباط (فبرايـر) الحالـي ،وستسـتمر حتـى  31كانـون الثانـي (ينايـر) مـن عـام  .2022وفـي الصـورة جـرو بانـدا محـاط بزينة العيـد في «محميـة ولونغ
الطبيعيـة الوطنيـة» الواقعـة فـي مدينة ينشـوان (أ ف ب)

ّ
استعادي في الشارقة
معرض

محمد شعير يواصل البحث عن نجيب محفوظ

باية ...ألوان الجزائر وشمسها
ّ
لطاملا ظلت سيرة الفنانة باية
محي الدين ( 1931ـ ،)1998
على أعمالها ولوحاتها
تطغى ُ
التي لم تعرض في العالم
العربي .سيرة مثيرة وغنية،
كاف
لم تفسح املجال بشكل
ٍ
ّ
ربما لالطالع على إرث ّ الفنانة
ّ
ُ
ّ
الغني وامللون الذي صنف
ّ
البدائي،
مرارًا في خانة الفن
بحفاظها على ألوانها ووجوه
الفنانات وتأثيرات الفن
القبلي في الجزائر والزخارف
َ
املستخد مة في املنسوجات
ّ
ّ
اليدوية .أما سيرتها ،فتشتمل
على بدايات فقيرة في
الجزائر حيث عملت كفالحة
وفي الخدمة املنزلية ،غير
أن لوحتها وفدت باكرًا إلى
باريس ،حيث ّ
قد مها أندريه

بروتون للجمهور الباريسي
في األربعينيات وهي ما
زالت في السابعة عشر من
عمرها ،رغم أنها رفضت أن
تندرج أعمالها تحت خانة
السوريالية .في فترة الحقة،
ارتبط اسمها ببيكاسو ،حيث
ألهمت مجموعة أعماله «نساء
جزائريات» .هذا الشهر،
ُ
ستعرض أعمال ولوحات
ّ
للمرة
الفنانة الجزائرية
األولى في املنطقة ،ضمن
ّ
ّ
استعادي تنظمه
معرض
«هيئة الشارقة للمتاحف»
ابتداء من  24شباط (فبراير)
ّ
يستمر حتى 31
على أن
تموز (يوليو) في «متحف
الشارقة للفنون» ضمن
سلسلة معارض «عالمات
فارقة» السنوية في دورتها
ّ
يضم املعرض
الحادية عشرة.
 70لوحة من أعمال باية ،التي
يقبع معظمها في سويسرا،
منها لوحاتها األولى ّالتي
ُعرضت في باريس .يسلط
املعرض الضوء على حياتها
وتجربتها الفنية الغنية،
وستكون فرصة لالطالع على
ّ
امللونة والصاخبة
لوحاتها
عن قرب ،تلك اللوحات
ّ
تظهر نسوة وفالحات
التي
وورود
عصافير
تجاورها
ّ
ّ
طبيعية ضمن تدفق
وعناصر
ّ
ّ
وحركي الفت.
لوني

سكاي فيتزجيرالد:
يوميات المجاعة في اليمن
ّ
يصور فيلم «عنبر الجوع»
( )Hunger Ward - 2020لسكاي
فيتزجيرالد يوميات املجاعة
في اليمن .تدخل عدسة املخرج
األميركي إلى اثنني من مراكز
الرعاية الصحية في اليمن
سنة  ،2018إذ ّ
يتتبع اثنتني
من العامالت في مجال الرعاية
في املركز هما الطبيبة عايدة
ّ
واملمرضة مكية مهدي
الصديق،
في محاولتهما إلنقاذ حيوات
األطفال الجائعني ،بينما ّ
تهدد
ً
ً
املجاعة جيال كامال من اليمنيني
ّ
كما أشار تقرير لـ «األمم املتحدة»
سنة  ،2018بأن ما يقارب 10
ماليني يمني يواجهون خطر
املجاعةُ .
سيعرض الشريط اليوم
الخميس أونالين بالتعاون بني
 FCNLو ،Spin Filmيليه نقاش
مع املخرج سكاي فيتزجيرالد
بمشاركة الطبيبة اليمنية
عائشة جمعان ،وآخرين.
عرض فيلم «عنبر الجوع» ()2020
للمخرج سكاي فيتزجيرالد ،يليه
نقاش مع املخرج –  18:00مساء
اليوم – رابط العرض:
https://www.fcnl.org/yemenfilm

لم ينته محمد شعير من سيرة وحياة
نجيب محفوظ (/ 2006 – 1911
الصورة) بعد .يواصل الصحافي
والكاتب املصري النبش في أرشيف
ّ
الروائي املصري الراحل ،في مؤلفه
الجديد «أعوام نجيب محفوظ –
البدايات والنهايات» الذي سيصدر
قريبًا عن «دار الشروق» في مصر.
ويأتي الكتاب الجديد بعد «أوالد
حارتنا  -سيرة الرواية املحرمة»
( )2018الذي ّ
تتبع فيها كواليس كتابة
رواية «أوالد حارتنا» ،والسجاالت
واملعارك التي واجهتها ،وآليات عمل
ً
انتهاء بمحاولة
الرقابة في مصر،
اغتيال محفوظ.
باالستناد إلى األرشيف الشخصي
لعميد الرواية العربية ،وألرشيف
الصحف واملجالت واملراجع األخرى،
ّ
يرجع شعير في مؤلفه الجديد
ّ
إلى طفولة محفوظ ،والبيت األول
لحكاياته ،على يد أمه التي كانت
ّ
الحكاءة األبرز في حياته .باإلضافة
ّ
إلى املحطات األولى ،يستعيد شعير

لحظات أساسية من حياة محفوظ،
منها مشاهدته ألحداث ثورة 1919
مشاهد وأحداث
من شرفة منزله،
ّ
سياسية ّ
عامة بلورت فنه وكتاباته
الحقًا .يدعونا الكتاب أيضًا إلى
ّ
والخاصة للكتابة
املساحة الداخلية
لدى محفوظ ،من خالل بعض
النصوص غير املنشورة واملسودات.
إذ يقع القارئ على نص غير منشور
ملحفوظ هو «األعوام» كتبه على غرار
«األيام» لطه حسني .النص الذي فقده
محفوظ ،عثر عليه شعير ّ
مجددًا ضمن
أوراق أخرى في بيت الروائي الراحل.
يكشف لنا الكتاب أيضًا عن مسودات
«أصداء السيرة الذاتية» التي تظهر
معارك محفوظ الشخصية مع اللغة
وتحريرها .علمًا أن هذه السيرة تأتي
بعد أعمال أخرى لشعير في البحث
والوثائق
والتنقيب في األرشيفات
َ
ّ
والخاصة كما في مؤلفيه
الجماعية
«كتابات نوبة الحراسة :رسائل عبد
الحكيم قاسم» ( )2010و«مذكرات
اآلنسة أم كلثوم» (.)2018

