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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

الـم َـغ َّـف ُل الذي يحبُّ
ُ
َ
األزهار أكثر...

صورة
وخبر

«دوبارديـو يغنـي باربـرا» ،هـو عنـوان األلبـوم الـذي يخصصـه الممثـل الفرنسـي جيـرار دوبارديـو
لتوجيـه تحيـة إلـى مواطنتـه المغنيـة والمؤلفـة الشـهيرة ( 1930ــــ )1997التـي توفيـت قبـل
عشـرين عامـا .المسـألة لـن تقتصـر علـى هـذا العمـل المؤلـف مـن  14أغنيـة ،بـل ستشـمل تسـع
غـد الخميـس حتـى 18
حفلات علـى خشـبة مسـرح  Bouffes du Nordفـي باريـس بـدءًا مـن ٍ
 1986يـوم ّ
قـدم الثنائـي
شـباط (فبرايـر) الحالـي .تعـود هـذه الصـورة إلـى تاريـخ  20شـباط (فبرايـر)
عرضهمـا  Lily Passionفـي «زينيـث» فـي باريـس .تعـد أعمـال المؤلفـة والمغنيـة الراحلـة مـن
ّ
المحمـل باالنفعـاالت
واسـعة بفضـل صوتهـا
كالسـيكيات األغنيـة الفرنسـية ،حصـدت شـعبية
ُ
والمشـاعر ،والشـعرية فـي قصيدتهـا .فـي عـام  ،2010أطلقـت جائـزة باسـمها تمنـح لمغنيـن
شـباب فرنكوفـون (دومينيـك أوبيـرت ـــ أ ف ب)

داليدا طيف
ّ
يخيم على «متروبوليس»

هاتف هتلر
برسم البيع

«نارسيس» شادي الهبر
دعوة إلى الصفاء

برعاية السفير الفرنسي
في لبنان ،إيمانويل بون،
يدشن اليوم العرض ّ
األول
لفيلم «داليدا» (إخراج ليزا
أزويلوس ،بطولة اإليطالية
سفيفا ألفيتي) في سينما
«متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) .الشريط
الذي ُعرض أخيرًا في فرنسا،
يروي سيرة النجمة اإليطالية
منذ والدتها في القاهرة
( ،)1933مرورًا بظهورها ّ
األول
على مسرح «أوملبيا» الباريسي
( ،)1956وارتباطها بلوسيان
ً
موريس ،وصوال إلى نهاية
حياتها املأسوية في عام
ّ
 .1978يقلب الفيلم في حياة
أشهر فنانات السبعينيات
والثمانينيات ،ويكشف ّ
للمرة
األولى محاولتها لالنتحار،
مضيئًا على عالقتها بعائلتها،
وحياتها العاطفية العاصفة.
(لالستعالم)01/204080 :

«الهاتف الذي أودى بحياة
املاليني» ،عبارة تستخدم في
الصحافة العاملية لوصف
هاتف أدولف هتلر املزمع
بيعه في مزاد علني سيجري
في  17شباط (فبراير) الحالي
في دار«ألكساندر» للمزادات
التاريخية في والية ماريالند
األميركية للبيع .الهاتف األحمر
املدموغة خلفيته باسم الزعيم
النازي والصليب املعكوفّ ،
قدر
سعره بني  200و 300ألف دوالر،
وكان قد وجد في ملجأ بعد
أيام من نهاية الحرب العاملية
الثانية .بواسطة هذا الهاتف،
كان هتلر يأمر بالقضاء على
ماليني البشر ،وكان يمكن
استخدامه أثناء التنقل في
القطار أو السيارة ،علمًا بأن
املزاد املرتقب واجه انتقادات
ّ
عدة ،وال ّ
سيما حول وجوب
وضع الهاتف في متحف بدل
االستفادة املادية.

بدءًا من  16شباط (فبراير)
الحالي ،تنطلق مسرحية
«نارسيس» (إنتاج «مسرح
شغل بيت») للمخرج اللبناني
شادي الهبر على خشبة «مسرح
مونو» (األشرفية ـ بيروت).
النص الذي كتبه اللبناني
ديمتري ملكي ،مع إضافات
أجراها الهبر ،تؤدي بطولته
مايا سبعلي ووليد جابر .كتبت
املسرحية في عام  ،1986لتحاكي
الحرب اللبنانية واملوت من
زاوية إنسانية بحتة ،بعيدًا عن
السياسة .يقارب العمل االنتظار
في حالة من الضياع والتأرجح،
مقاربًا مشاعر اإلنسان
وأحاسيسه ،وداعيًا إلى االرتقاء
نحو الصفاء.
«نارسيس» :من  16إلى  19ومن 23
ً
مساء
إلى  26شباط ـ الساعة الثامنة
ـ «مسرح مونو» (األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/202422 :

أحيانًا ،بل غالبًا،
َ
ّ
أبصرت صاحبًا ُي َس ِّد ُد فوهة ّ
ُ
مسدس ِه
كلما
َ َ
بني عين ّْي،
إلى ما
ُ
ُأ ُ
عاتب نفسي وأقول:
ْ
طبيب موثوق
«ال ّبد ِمن مراجع ِة
ٍ
ُين ِقذني من َوساوسي ودناء ِة أوهامي،
َ َ َّ
ـحق ُق من سالم ِة َّ
عيني و ...عقلي».
ويـت
ْ
َ
ْ َ ُ
مباغتة)
عقل ِ
ذاك ألنني (كمن يقع في غيبوب ِة ٍ
ُ
يزوغ بصري ودماغي
َ
فأرى «الزهرة» التي في ِيد صاحبي
ً
شبيهة بفوهة ّ
مسدس.
ِ
.. ..
مع ذلك
لم يخطر لي ،في ّأي وقتْ ،أن أقول:
َ َّ ْ
«يا لي ِم ْن ُمغـفل!»...
ًّ
َ
ذاك ّ
َ
(حقيقية كانت أو
ألن رؤية األزهار
َ َ ْ
ُمـتـخ َّـيلة)
ُ
َ ُ َ
تبهجني ،وتروق لعين ِّي ...أكثر.
2016/11/4

