الثالثاء  14كانون الثاني  2020العدد 3954

صورة
وخبر

ّ
تصـدره ترشـيحات الـدورة الثانيـة والتسـعين مـن جوائـز األوسـكار المقـرر توزيعهـا فـي التاسـع مـن شـباط (فبرايـر) المقبـل إلـى جانـب
قبـل سـاعات مـن
أفلام أخـرى؛ مـن بينهـا «اإليرلنـدي» و«قصـة زواج» ،حصـد «كان يـا مـا كان فـي هوليـوود» لكوينتـن تارانتينـو (الصـورة) أربـع جوائز خلال االحتفـال الخامس
والعشـرين مـن «جوائـز خيـار النقـاد» .فجـر أمـس االثنيـن بتوقيـت بيروت ،فاز الشـريط فـي كاليفورنيا عـن فئات :أفضـل فيلم ،أفضل سـيناريو أصلـي ،أفضل
ممثـل مسـاعد (بـراد بيـت) وأفضـل تصميـم إنتـاج( .آيمي ساسـمان ـــ أ ف ب)

منوعات
نازحات ينسجن الحكايا في «زقاق»

منتدى «شهرياد»:
لوال فسحة ...األدب
يدعو منتدى «شهرياد» ،اليوم
الثالثاء ،لحضور أمسيته السابعة
والثالثني بعد املئتني في فندق ّ
«غولدن توليب» (الحمرا) .تتخلل
املوعد إضاءة على النسخة (دار
الرافدين ـ بيروت) التي ترجمها
الشاعر الزميل محمد ناصر الدين
(الصورة) إلى العربية من األصل
الفرنسي من كتاب ّ
«حدادون
وخيميائيون» ّ
ملؤرخ األديان الروماني
مرسيا إلياد ( 1907ـ  1986ـ الصورة)
وأخرى على نشرة «نيزك» الشعرية
للشعراء زنوبيا ظاهر ومحمود وهبة
وباسل األمني .تتولى الشاعرة ميشلني
مبارك ّ
مهمة تقديم األمسية ،على أن
تكون هناك حصة للرسم مع الفنانة
التشكيلية أنيتا التونجي ،وللعزف
والغناء مع عازف العود إيلي بيطار.
ً
مساء ـ فندق
اليوم الثالثاء ـ الساعة الثامنة
«غولدن توليب» (شارع عبد العزيز ـ الحمرا ـ
بيروت /ط .)2

عبد الكريم ّ
الشعار
واقفًا على «األطالل»
تحت عنوان «أعطني ّ
حريتي»،
يضرب الفنان اللبناني عبد الكريم
ّ
الشعار (الصورة) ،يوم الجمعة
ّ
املقبل ،موع ّدًا جديدًا مع محبي
الطرب ليغني لهم إحدى أشهر
أغنيات «كوكب الشرق»ّ .أدت أم
كلثوم «األطالل» ّ
للمرة األولى في
عام  ،1966وهي من كلمات إبراهيم
ناجي وألحان رياض السنباطي.
ترافق ابن مدينة طرابلس (شمال
لبنان) في السهرة فرقة موسيقية
ّ
مصغرة مؤلفة من العازفني:
جانون (أكورديون) ،محمد نحاس
(قانون) ،زياد جعفر (عود) ،مكرم
بو الحسن (كونترباص) وبهاء
ضو (إيقاع).
حفلة «أعطني ّ
حريتي» :الجمعة 17
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو
التاسعة والنصف
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

يوم الجمعة املقبل ،يحتضن «استديو
زقاق» عرضًا بعنوان «حرير» (إخراج
سارة زين ،دراماتورجيا :عالء الدين
العالم ،سينوغرافيا وتصميم إضاءة:
أبو عياش) .بحسب القائمني
كرم ّ
عليه ،إنه عرض «حكي مسرحي»
تقدمه مجموعة من النساء السوريات
النازحات إلى لبنان بعدما شاركن مع
مؤسسة «العمل لألمل» في تدريبات
لبناء القصة والعمل على عناصرها
األساسية ،ومن ثم انخرطن في
ّ
التخيل وبناء العالم
تدريبات على
ً
القصصي ،وصوال إلى الوقوف على
خشبة املسرح والذهاب في رحلة
خيالية يسائلن فيها التأقلم واألرض،
ً
وصوال إلى االستقرار الذي ينشدنه في

العالم .فكما تنسج النساء الحرير
هذا َ
ّ ُ َ
َ
وحكن حكايتهن
بصبر ،ن َسجن عاملهن
في هذا العرض .قائمة املؤديات تشمل:
آالء السيد ،جيهان حميدي ،خلود
زهرة ،دارين البنا ،سالف موسى،
سمر عيسى ،شمسة الكردي ،فاتن
نقشبندي ،لطيفة بو خشريف ،مها
زركلي ،نجاة البصيري ،هبة السكري
ّ
املوسيقيات،
وهيام أبو رجب .أما
فهن :رغد ابراهيم ،صفاء مقدح وهبة
دحوس.
عرض «حرير» :الجمعة  17كانون الثاني
ً
مساء ـ
(يناير) الحالي ـ الساعة السابعة
«استديو زقاق» (الكرنتينا ـ بيروت) .الدعوة
عامة .لالستعالم01/739243 :

ليلة :Groove Box
جاز وشرقي وأشياء أخرى
كما جرت العادة ،يواظب مقهى
«بلونوت» على استضافة
األنشطة الفنية ّ
املنوعة .ليلة 22
كانون الثاني (يناير) الحالي،
ستكون مخصصة ملزيج من
األنماط املوسيقية؛ من بينها:
الجاز ،الفانك ،املوسيقى
الالتينية والشرقية ...في تمام
العاشرة مساء ،تبدأ حفلة ثالثي
تأسس في
 Groove Boxالذي
َ
عام  2015على يد الصديقني
َّ
َ
الشهيرين عبود
واملوسيقيني
السعدي (باص) وهاني سبليني
(الصورة ـ كيبورد) ،قبل أن ينضم
إليهما الحقًا نضال أبو سمرا
(ساكسوفون).
حفلة ثالثي  :Groove Boxاألربعاء 22
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ مقهى Blue Note
العاشرة
(شارع املكحول ـ الحمرا /بيروت).
لالستعالم01/743857 :

