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في ذكراه الـ 30 »جون نحبك«
م��ي��ت��ًا«  ب����ط����ًا  أك�������ون  أن  ي���ه���ّم���ن���ي  »ال 
ق���ال ج���ون ل��ي��ن��ون ف���ي ح�����واره األخ��ي��ر 
م���ع »رول��ي��ن��غ س���ت���ون«. أج����رت امل��ج��ّل��ة 
األميركية الشهيرة الحوار مع صاحب 
ل  Imagine، في الخامس من كانون األوَّ
أي��ام  ث��اث��ة  )دي��س��م��ب��ر( 1980، أي قبل 
م���ن اغ��ت��ي��ال��ه. أّول م���ن أم����س، ع����اودت 
اللقاء على  املجّلة نشر مقتطفات من 
م��وق��ع��ه��ا اإلل���ك���ت���رون���ي ب���ال���ت���زام���ن مع 
االح���ت���ف���االت ب��ال��ذك��رى ال��ث��اث��ن على 
 1940( »بيتلز«  فرقة  مؤّسس  اغتيال 

 .)1980/12/8 �����
م�����ن ط���وك���ي���و إل������ى ن����ي����وي����ورك م������رورًا 
بهافانا ومسقط رأسه ليفربول، أحيا 
ع���ّش���اق ل��ي��ن��ون ذك�����راه خ���ال ال��ي��وم��ن 
خ��ال مجموعة حفات  من  املاضين 
وت���ظ���اه���رات. وي���أخ���ذ االح���ت���ف���اء ُب��ع��دًا 
ال��� »بيتلز«.  ليفربول، مهد  خاصًا في 
إذ أق���ي���م���ت أم���س���ي���ة ب���ح���ض���ور م��ئ��ات 
األشخاص بالقرب من نصب للينون 
ُكشف عنه في تشرين األول )أكتوبر( 

املاضي. 

وفي رسالة باليابانية على »تويتر«، 
كتبت أرملته يوكو أونو: »رغم حياته 
الكثير.  ال��ع��ال��م  أع��ط��ى   )...( ال��ق��ص��ي��رة 
ي��������زال ي���ع���ط���ي���ن���ا أم������ث������والت ح��ت��ى  وال 
اليوم. جون، أحبك«. وأحيت أونو في 
موسيقية  حفلة  اليابانّية  العاصمة 
كبيرة  مجموعة  ج��ان��ب  إل��ى  ضخمة، 

من الفنانن اليابانين. 
ع��ل��ى ال��ض��ّف��ة األخ������رى م���ن األط��ل��س��ي، 
اج��ت��م��ع م��ح��ب��و ال��ن��ج��م ال����راح����ل أم��س 
ف���ي ح��دي��ق��ة »س���ت���روب���ري ف��ي��ل��دز« في 
ن���ي���وي���ورك ������������� ف����ي إش�������ارة إل�����ى أغ��ن��ي��ة 
 Strawberry Fields forever »بيتلز«  ال�
ال���واق���ع���ة ق���ب���ال���ة امل����ك����ان ال������ذي اغ��ت��ي��ل 
فيه ل��ي��ن��ون. ورغ���م م���رور ث��اث��ن عامًا 
 ����� خصوصًا  لينون  بقي  وف��ات��ه،  على 
»بيتلز« عمومًا ����� من أكثر أيقونات  وال�
الفن شعبّيًة حول العالم. هكذا، بيعت 
ح����وال����ى م��ل��ي��ون��ي أغ���ن���ي���ة ل��ل��ف��رق��ة ف��ي 
األسبوع األول من طرحها للبيع على 

موقع »آي تيونز«. 
)أ ف ب(

بيروت تتذّكر
محيي الدين اللباد

قبل أشهر، أغلق محيي 
الدين اللباد )1940 ����� 2010( 

كشكوله ومضى. طيف رسام 
الكاريكاتور املصري سيخّيم 
على »معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب ����� 54«. إذ ينّظم 
»النادي الثقافي العربي«، 

و»جريدة السفير«، ومحترف 
»الزاوية« لقاًء الستذكار املبدع 

الراحل، عند الخامسة من مساء 
األحد 12 كانون األول )ديسمبر( 

الحالي، في قاعة املحاضرات 
في مجّمع »بيال«. بعض رفاق 
الدرب سيتحدثون في اللقاء، 

وهم التشكيلي املصري حلمي 
التوني، والباحث اللبناني فّواز 

طرابلسي، والصحافي طال 
سلمان، وعبد الله كحيل، إلى 

جانب ابنه التشكيلي أحمد 
اللباد. 

كذلك سيعرض فيلم تكريمي 
قصير من إعداد التشكيلّية 

نجاح طاهر، وإخراج محمود 
حجيج. سيستعيد الشريط 
محطات أساسّية من حياة 

اللباد، الذي بدأ مسيرته مؤلفًا 
ورسامًا لكتب »دار املعارف« 

وفي مجلة »سندباد« التي 
أصدرتها الدار، ثّم مصّممًا 
ومديرًا فنيًا في العديد من 
املجات والصحف، بينها 

»السفير« اللبنانّية، إضافًة 
إلى مشاركته في تأسيس »دار 
الفتى العربي« في بيروت عام 

.1975

5:00 مساء 12 ك1 )ديسمبر( الحالي 
ــ »بيال«. لالستعالم: 01/354330

سناء الخوري

في منزلها/ محترفها البيروتي، تحيط 
رن����ا س����ام ن��ف��س��ه��ا ب��م��ص��ادر اإلل���ه���ام. 
ملصقات ن��ادرة من السنوات الذهبّية 
 إحدى الزوايا: 

ّ
للسينما املصرّية، تحتل

»حبيب الروح« )1951( مع أنور وجدي 
 )1945( العسل«  م���راد، و»ش��ه��ر  وليلى 
م��ع ف��ري��د األط����رش وم��دي��ح��ة ي��س��ري... 
املقيمة  ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة  ال��غ��راف��ي��ك  مصممة 
بن لندن وبيروت، أطلقت أخيرًا خطًا 
امل��س��ت��وح��اة من  ج��دي��دًا م��ن التصاميم 
أج�����واء ال��خ��م��س��ي��ن��ي��ات. ب��ع��دم��ا ح��ّول��ت 
قطع  إل��ى  »التشيكلس«  علكة  كرتونة 
أكسسوار وأث���اث، ها هي تنبش وجه 
فريد األطرش من الذاكرة، وتحّوله إلى 
وسائد وثيرة بألوان زاهية، وفناجن 

قهوة ورقّية. 
ت����ح����ت ع������ن������وان »اغ�����ت�����ن�����ام ال����ث����ق����اف����ة« 
»م��رك��ز  ي���ع���رض   ،Capturing culture
بها  املجموعة، مفتتحًا  للفن«  بيروت 
امل��خ��ّص��ص   ،BAC Design ب���رن���ام���ج 
ل����ت����ش����ج����ي����ع م�����ن�����ت�����ج�����ات امل����ص����م����م����ن 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ن ف������ي م������ج������االت األث���������اث، 
إلى جانب  واألزي��اء، واألكسسوارات... 
الوسائد وامللصقات، مناشف مطبخ، 

ومفكرات وأساور زجاجّية...
»قد ال يكون عندنا تاريخ واض��ح لفن 
العربي.  العالم  في  امللصقات  تصميم 
غنّية،  ف��ت��رة  ك��ان��ت  الخمسينيات  لكن 
ومّثلت نهضة حقيقّية في هذا املجال«، 
رن��ا س���ام. املصممة املهووسة  ت��ش��رح 
ب���ال���ت���ف���اص���ي���ل، ت����ع����رض م��ج��م��وع��ت��ه��ا 
 www.mishmaoul.com م���وق���ع  ع���ل���ى 
من  »ال��ه��دف  أعمالها.  لبيع  املخصص 

هذه املجموعة الترويج لثقافة »بوب« 
ع��رب��ّي��ة. ل��ق��د اس��ت��ه��ل��ك��ن��ا ط���وي���ًا رم���وز 
األوان  وآن  الغربّية،  الشعبّية  الثقافة 

للعالم أن يستهلكنا نحن« تقول. 
م������ن أج�����������واء ال���خ���م���س���ي���ن���ي���ات أي����ض����ًا، 
اق��ت��ب��س��ت ص��اح��ب��ة »ال���ح���ي���اة ال��س��ّري��ة 
للمابس الداخلّية السورية«، الطاولة 
ال��ت��ي ص��م��م��ه��ا وال���ده���ا ع��اص��م س���ام. 
ف�����وق ال��ت��ص��م��ي��م األس����اس����ي ل��ل��م��ع��م��ار 
صور  االب��ن��ة  طبعت  الشهير،  البناني 
عبد الناصر، وخريطة لبنان، وأشياء 
م��ل��ّون��ة أخ�����رى... »إّن����ه ت��م��ري��ن ع��اط��ف��ي، 
وتحّية إلى والدي الذي أسهم في رسم 

طابع تلك الحقبة«. 
فهل يشي تحويل األيقونات الشهيرة 
إل����ى أك���س���س���وارت »إك����زوت����ي����ك«، رغ��ب��ًة 
ف���ي ت��ج��ري��ده��ا م���ن ه���ال���ة األس����ط����ورة؟ 
 

ّ
»ك��ل س��ام مضيفة:  ت���رّد  ال«  »بالطبع 
م��ا أري����ده ه��و االح��ت��ف��ال ب��ه��ذه الثقافة 

الزاهية، وبألوانها، وتفاصيلها«.

ـــ »مــركــز بــيــروت لــلــفــّن« )جسر  حــتــى الــغــد ـ
الواطي ــ بيروت(. لالستعالم: 01/397018

رنا سالم: »شهر عسل« 
مع فريد األطرش

امرأة تقّبل تمثال جون لينون في حديقة في هافانا )أ ب(

عام واحد كان كافيًا لتصبح ليدي غاغا ظاهرة، تنافس رجب طيب 
 .2010 لعام  »التايم«  شخصية  لقب  على  أسانج  وجوليان  أردوغان، 
ابنة  تكريس  من  األخير  الفصل  توسو«  »مدام  متحف  أعلن  أمس، 

الرابعة والعشرين في مصاف أيقونات البوب. في ثمانية من فروعه 
املنتشرة حول العالم، أزاح املتحف الشهير الستار عن تماثيل شمع 
لصاحبة »أليخاندرو«. من نيويورك، والس فيغاس، وهوليوود، ولندن، 

العدسات  قت 
ّ
تحل وبرلني، وشنغهاي، وهونغ كونغ،  أمستردام،  إلى 

طريقة  على  املوضة...  صرعات  آخر  من  املقتبسة  التماثيل  حول 
النجمة األميركّية. )أ ف ب(  
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و

)هاغوب كانلدجيان(


