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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ّ
ميدانية
رسالة

ساكني الخنادق»...
«إلى ِ
َ َ
ُ
«صباح الخير!».
تش َّجعوا وقولوا:
ُ
ُوأطم ِئنكم :هي ّ
«صباح الخير»
مجر ُد
مكاسب
والتفريط ِب
الحرب
ولن تكون سببًا في خسار ِة
ِ
ِ
ِ
املوتى.
َ َ
ّ
النطق بها ،وال تخافوا!
فقط
«صباح الخير» /...تش ُجعوا على َ ِ
ُ
حصينها
الخنادق التي حفرتموها وتبا ِلغون في ت
ِ
ْ
ً
َ
وتعمي ِقها ...ستبقى حصينة وساملة
أما «أنتم» فربما «ال.»...
َ َ
ُ
َّ
«صباح الخير!» .تشجعوا وانطقوها!
فقط:
ُ ّ ٌ
الحياة ضيقة في الخنادق
ْ
ُ
ًّ
وقد ال ُت ُ
تاح لكم الفرصة لقو ِلها مرة ثانية.
ُ
الخير» ...ال أكثر.
«صباح
ِ
شاء ْأن ُيدر ُ
ُ
ُ
«صباح الخير» ملن َ
الصباح ،وينجو.
كه
ِ
ِ
2016/12/25

ُّالر ُسل

صورة
وخبر

خلال عطلـة نهايـة األسـبوعّ ،
تحولـت أجسـاد عشـرات عارضات األزيـاء إلى لوحـات ّ
حية رسـمها عدد
كبيـر مـن المتسـابقين فـي مهرجـان دايغـو الدولـي للرسـم علـى األجسـاد فـي مدينـة دايغـو،
جنوبـي شـرق كوريـا الجنوبيـة .المشـاركون اآلتـون مـن عشـرة بلـدان مختلفـة ،تبـاروا ضمـن فئـات
ّ
ّ
التنـوع والدقـة( .إيـد جونـز ـــ أ ف ب)
عـدة ،فيمـا اسـتمتع الحاضـرون بأعمـال فنيـة غايـة فـي

ال! ...أرجوكم ,ال!
ْ ُ
ألن تبا ِلغوا في االبتسام
داع
ما ْ ِمن ٍ
ُ
َ َ
وتخفوا الخناجر خلف ظهوركم.
ُ
ُ
قسموا لي،
بدون ْأن ت
فأنا أعرف،
ِ
ِ
ْ
َ ُ
ُ
ور ُسل عدالة
سالم
أنكم ُدعاة
ٍ
َ
َّ
ّ
ُ
و...كل ْ
خير.
وال تريدون لي إال السالمة
َ
َ َ
هيا إذًاّ ،
ّ
هيا! ال تستحوا ،وال تخافوا!
َ ُ
ٌ
ُ
مفتوح كما ع ِهدتموه،
الباب
ٌّ َ
نتظر.
وأنا
ِ
مستعد ...وأ ِ

2016/12/25

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

ِشعر في الشوير
تكريمًا إليليا حاوي

والشيخ إمام:
ساندي ّ
«نويت أصلي»

فالديمير كوروميليان
وردة على البيانو

ّ
ّ
يدعو «اللقاء الثقافي في ضهور
ّ
ّ
الشوير» ّبالتعاون مع «اتحاد
ّ
الكتاب اللبنانيني» ،يوم األحد
املقبل ،لحضور عرض «أماكن»
الشعري (إعداد أدهم الدمشقي)
تكريمًا للناقد واألديب اللبناني
إيليا حاوي ( 1929ـ .)2000
األمسية التي تديرها اإلعالمية
خلود ّ
الدمشقي كلشكو،
ستجري بمشاركة أمني عام
ّ
«اتحاد الكتاب اللبنانيني»
وجيه فانوس (الصورة)،
واملمثلني نهلة داود وتقال
شمعون وجهاد األندري،
والفنان شوقي شمعونّ ،
وجمانة إيليا حاوي .يتخلل
املوعد فيلم قصير من إخراج
ريمي العقل .أما املوسيقى
فلعلي عبدو وإيلي أبو عبدو.

في محطات سابقة ،استمتع
الجمهور بأغنيات الشيخ إمام
( 1918ـ  )1995بصوت ساندي
شمعون ( 1987ـ الصورة)،
ضمن حفالت ّ
عدة احتضنها
«مترو املدينة» (الحمرا) ،منها:
«أفراح وأحزان القرد» و«الشربة
العجيبة» ...في  5و 12أيلول
(سبتمبر) املقبل ،ستختار
ً
املغنية اللبنانية الشابة أعماال
من ريبيرتوار الفنان املصري
الكبير لتؤديها في الفضاء
البيروتي نفسه ،لكن هذه ّ
املرة
َ
ّ
تحت اسم «نويت أصلي»،
على أن يرافقها املوسيقيون:
عماد حشيشو (عود) ،وسماح
بو املنى (أكورديون) ،وبهاء
ضو (إيقاع) ،وأحمد الخطيب
(إيقاع).

في  3أيلول (سبتمبر) املقبل،
يحيي فالديمير كوروميليان
( 1988ـ الصورة) حفلة في Sole
 Insightبعنوان «أنا بحلم بيك».
السهرة قائمة على االرتجال
البيانو ،ومستوحاة من
على
ّ
أغنية «بتونس بيك» للفنانة
الجزائرية الراحلة وردة ،كما
ّ
سبق أن ّأداها في «استديو
 »30+في باريس ،املعروف
باستقبال أسماء مثل ديفيد
بووي و«بينك فلويد» .الشاب
املتخصص في الهندسة
الداخلية ،بدأ العزف على
البيانو في الكونسرفتوار في
عمر صغير ،ويركز في عمله
على نقل الخبرات إلى قطع
موسيقية مرتجلة تحمل حالة
عاطفية ّ
محددة.

«أماكن» تكريمًا إليليا حاوي :األحد
 3أيلول (سبتمبر) ـ  19:00ـ «املركز
السينودس اإلنجيلي» (عني ّ
القسيس
ـ الشوير) .الدعوة عامة.

ّ
َ
«نويت أصلي» :الثالثاء  5و 12أيلول
ـ الساعة التاسعة والنصف مساءً
ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

«أنا بحلم بيك» :األحد  3أيلول ـ 19:30
ـ ( Sole Insightدرج الفوندوم ـ
األشرفية ـ بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم03/588919 :

Souad Massi
TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

