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صورة
وخبر

ُيعتبـر «كرنفـال إثنيـن الزهـور» مـن أعـرق الكرنفـاالت فـي ألمانيـا ،حيث انطلق للمـرة األولى في العاشـر من شـباط (فبرايـر)  1823في مدينـة كولونيا .في
ّ
ّ
وتضـم أكثـر مـن  70عربـة احتفاليـة و  50فرقـة موسـيقية ونحـو  40طنـا مـن الحلويـات .لكـن
الملونـة المـدن
هـذه المناسـبة ،عـادة مـا تجـوب المواكـب
هـذه السـنةّ ،
يمـر الكرنفـال هادئـا كمـا نـرى فـي الصـورة ّالتـي َيظهـر فيهـا كوكـب األرض يدافـع عن نفسـه في وجـه وباء كوفيـد ــــ  .19أقيـم الكرنفال
أمـس فـي مدينـة داسـلدورف (غـرب ألمانيـا) بنسـخة مصغـرة مـع تعديل أو إلغـاء العـروض والمواكـب واالحتفـاالت (أ ف ب ــ اينا فاسـبندر)

َّ
المطرزة!
فلسطين تستعيد أثوابها
ّ
يستعد «املتحف الفلسطيني»
فلسطينيا تراثيًاّ
ًّ
الستعادة  80ثوبًا
ّ
ّ
األميركية ،بعد
من الواليات املتحدة
نجاح حملة التمويل الجماعي األولى
التي أطلقها املتحف بعنوان «ّ 80
قصة
َّ
وثوبًا ،من الشتات للبالد» التي بدأت
في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)
ّ
 .2020تمكنت هذه الحملة في غضون
شهر على إطالقها من جمع مبلغ 40
ألف دوالر أميركي ،من ُمساهمات
أفراد من مختلف أنحاء العالم عبر
منصة ُ Launchgood
وسي ّ
خصص املبلغ
لتغطية تكاليف الشحن وتأمني األثواب.
وكانت مجموعة ّ
مكونة من 80
ُ
ّ
ّ
ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا مطرزًا مع
إكسسواراتها ُقد ارتحلت من فلسطني
ّ
إلى الواليات املتحدة قبل ثالثة عقود،
تم اقتناؤها وحفظها من قبل ّ
إذ ّ
سيدات
ِ
ّ
ّ
ّ
فلسطينيات وعربيات  -أميركيات ،من
الحفاظ على التراث الفلسطيني»
«لجنة ِ
( ،)CPPHفي واشنطن .وقد عملت
ّ
السيدات على ُعرض األثواب للعالم في
املعارض التي أقيمت في أنحاء الواليات
ّ
املتحدة .وفور وصول املجموعة،
سيتولى املتحف ترميمها من ِقبل

ُم ّ
ختصي املتحف ورقمنتها والحفاظ
عليها ووضعها في غرفة مجموعات
وم ّ
آمنة ُ
كجزء من مجموعة املتحف
جهزة
ٍ
الدائمة ،لتكون هذه القطع الفريدة
ّ
من التراث الفلسطيني وقصصها
متناول الجمهور العام ،من خالل
في
ِ
ّ
التعليمية
معارض املتحف
وبرامجهِ
ّ
الر ّ
وأرشيفهِ ومشاريعهِ ّ
قمية ،كما ُيخطط
ّ
املتحف لتنفيذ معارض خارجية من
هذه املجموعة .وضمن هذا ّ
السياق،
تقول املدير العام للمتحف الفلسطيني،
عادلة العايديّ -
هنية« :انطالقًا من كون
ّ
املتحف ّ
مؤسسة ثقافية غير ربحية
دخل ثابت ،لجأنا إلى
وال تعتمد على ٍ
تمويل جماعي لشحن هذه
حملة
تنظيم
ٍ
ِ
َّ
املجموعة الثمينة وتأمينها .نجحت هذه
الحملة ّرغم الوضع االقتصادي الصعب
الذي خلفته جائحة كورونا خالل عام
ّ
الفلسطينيني
 .2020فقد ملسنا حرص
ومناصري قضيتهم حول العالم على
ّ
الفلسطيني،
الحفاظ علىُ التراث املادي ُ ّ ُ
ضي قدمًا
وهذا ما يزيد من عزمنا للم
في تنفيذ مشاريع للمتحف الفلسطيني
ّ
والفلسطينيني
لنوصل رواية فلسطني
إلى العالم».

اإللكترونية :في ّ
ّ
حب الكتب
منتديات القراءة
زينب نعمة

ّ
مهند يعقوبي
الثورة
صورة
ّ
الفلسطينية
ضمن سلسلة «عن السينما
والثورة» التي ينظمها مركز
«خليل السكاكيني الثقافي»
ّ
يخصص املركز اليوم حوا ّرًا
مع املخرج الفلسطيني مهند
يعقوبي (الصورة) ،بعنوان
«الثورة حتى النصر :التضامن
العابر للحدود ،السياسة
والجماليات» ،على «زوم».
خالل الحوارُ ،
سيلقي املخرج
الضوء على املراجع السياسية
والجماليات املؤثرة في إنتاج
الصورة للثورة الفلسطينية.
ويظهر كيف استطاعت أن
تدمج أنماطًا مختلفة ،ولغات
بصرية ،من الجزائر وكوبا ،إلى
ً
فيتنام ،وصوال إلى النضاالت
ضد األبارتهايد .أضف إلى ذلك
ّ
أن اإلنتاج الثقافي الفلسطيني
الثوري بات يحظى بدعم دولي،
ُ
ويسهم في تمكني نضاالت
وثورات أخرى حول العالم.
لقاء مع املخرج مهند يعقوبي :اليوم
عند الساعة  18:00بتوقيت بيروت
على موقع «زوم»

الحاجة إلى قضاء الوقت
خالل فترات اإلغالق العام
بسبب وباء كورونا ،دفعت
بكثيرين إلى اختراع وسائل
لجعل ًاألسر داخل املنزل
ّ
أقل ثقال .إحدى الوسائل
االفتراضية ،هي منتديات
ّ
القراء ة واملطالعة التي شكلت
ّ
فسحة تلبي ّ حب املعرفة ّ
الثقافي .كل
وشغف التزود ّ
منتدى يضع الخطة العملية
من حيث ّ
مدة قراء ة الكتاب،
ومواعيد املناقشة ،وطرق
ّ
ّ
واملعمقة
األولية
القراء ات
والنقدية« .نادي القراء ة» هو
إحدى تلك التجارب في نقل
الصالونات األدبية من البيوت
واملقاهي والجمعيات إلى
الفايسبوك وتطبيق الواتساب
وسواهما .عن النادي ،يقول
ّ
واملدرب
املشرف عليه اإلعالمي
ّ
يضم
حيدر عطوي إن النادي
 658مشاركًا من إعالميني

ّ
ومثقفني وناشطني عبر مواقع
ّ
التواصل االجتماعي .يركز
املناقشات
أعضاء املنتدى على
ّ
الجماعية والنقد األدبي« .كل
فرد يناقش وينتقد انطالقًا
ّ
خلفيته العلمية واملعرفية،
من
ما ُيسهم في غنى واسع
ّ
ّ
متنوع» بحسب
معرفي
وثقل
عطوي .هناك أيضًا «نادي روى
الثقافي» للقراء ة الذي يشارك
فيه نحو  220عضوًا منتسبًا،
يمكنهم املشاركة بجلسات عبر
اإلنترنت أسبوعيًا ملناقشة
الكتب من مختلف أنحاء
الوطن العربيُ ،
ويستضاف في
ّ
بعضها كتاب عرب ملناقشة
كتبهم ،وآخرهم الكاتب
الفلسطيني أدهم الشرقاوي.
مديرة النادي بتول عبد
الساتر تقول لنا إن املنتدى
ّ
«تتحول املطالعة
يهدف إلى أن
إلى عادة رائجة ،وال سيما بني
أجيال الشباب وسط ّ
تنوع في
الثقافات والجنسيات تحت
لواء القومية العربية».

