الجمعة  21نيسان  2017العدد 3157

صورة
وخبر
ضمن فعاليات «مهرجان
بودابست للربيع» ُ(يختتم
غد األحد)ُ ،عرضت
بعد ٍ
أمس الخميس على
مسرح «إيركيل» في
العاصمة المجرية أوبرا
«الناي السحري» لموزار
( 1756ــ ،)1791من إنتاج
Komische
دار Oper
ّ
لألوبرا في برلين .إنها أوبرا
ّمثيرة للجدل من فصلين
ألف موسيقاها الفنان
النمساوي في عام
 1791حين كان في الـ
 35وقبل وفاته ،وكانت
آخر أعماله األوبرالية .أما
ّنصها فمن كتابة األلماني
إيمانويل شيكانيدير،
ويقوم على قصة رمزية
حول الصراع بين «ملكة
الليل» ،التي تمثل الجهل
وقمع المعرفة ،وبين
«ساراسترو» ،الملك ِّ
الخير
الذي يحكم على أساس
الحكمة والعقل .يناضل
«تامينو» و«باباغينو»
عبر المحاولة والخطأ
بين هاتين ّ
القوتين
المتناقضتين ليحصال
في النهاية على النعيم
على األرض والحب
الدائم .وشارك في
عرض األمس عدد من
النجوم المعروفين،
من بينهم السوبرانو
الروسية أولغا بودوفا،
والسوبرانو البولندية
إيفونا سوبوتكا( ...أتيال
كيسبينديك ــ أ ف ب)

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َّ
َ
الناجون ِمن الخوف
إخوتي العصافير
ّ َ َّ
َ َّ
الذين ت َـعـلموا مني وعلموني
َ
َ
َ
ِحياكة األعشاش ،وتأليف األغاني ،والسباحة
َ
ْ
هواء الحيا ِة األزرق...
السعيدة في ِ
إخوتي العصافير
َ
َ
الذين َ
شاركوني سعادة الحا ِل ِـم ,ونشوة ال ُـم ِح ِّب,
ْ
َ
وخوف الطريدة...
ُ
العصافير العصافير
إخوتي
ها هم اآلن
َ
َ
ّ
ّ
ََ
ِّ
أصول
اص َّي ،على
(وقد ت ْد ّربواِ ،من قناصيهم وقن ِ
ِ
اإلخافة)
َ
أغصان شجرتي
َيت َـر ّبصون تحت
ِ
َ
شهقة موسيقى ُ
تفوح من أمعائي
منتظرين ّأول َ ِ
ِ
َ
الحنونة
أنيابهم
ختب
ِ
لي ِ
روا ْ صالحية ً ِ
َ
التي استن َـبتوها ،سنة بعد سنة وخوفًا َ
بعد خوف،
ٍ
َّ
ً
َ
ضراوة ُ
وحسنًا
لتكون ال أقل
ِم ْن أنياب أعدائنا ّ
الثعابني وال ِقطط.
األزليـني:
ِ
ِ
إخوتي الـ...
..
ْ
َ
إخوتي الذين ،إذ خسروا الخوف على الحياة,
َ
خسروا األجنحة واألغاني
إخوتي الذين لم يعودوا خائفني...
َ
إخوتي ال ُـمخ ِّوفون:
َّ ْ
َ
الواقعون في ...النجاة.
إخوتي
2017/3/12

فن الخط العربي يف
الحياة العامة والخاصة

وزير اإلعالم اللبناني
يتذوق أولى الخيبات؟

12/4 - 12/10 . 2017

يسود شعور في وزارة اإلعالم
ّ
بأن الوزير ملحم رياشي
(الصورة) مصاب بخيبة أمل من
ّ
تحول الترشيحات إلى موقع
رئيس مجلس إدارة «تلفزيون
لبنان» إلى «بازار» سياسي
لن ينتهي إال بلقاء يجمع
الرئيس ميشال عون ورئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع .يأتي ذلك في وقت بلغ
فيه االحتقان بني املوظفني
في الشاشة الرسمية درجة
االنفجار ،بفعل االنقسام بني
رئيس مجلس اإلدارة املؤقت
طالل املقدسي ومدير األخبار
والبرامج السياسية صائب
دياب .وكان ُينتظر االنتهاء
قبل نهاية
من هذا االستحقاق ُ
الشهر الحالي ،بعدما ف ّتح قبل
شهر تقريبًا املجال للترشح
عبر «مجلس الخدمة املدنية»،
فتقدمت أسماء ّ
ّ
عدة ،منها:
بسام أبو زيد وروني ألفا وجان
قسيس وداليا داغر.
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