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صورة
وخبر

تحت االحتالل ،احتفلت
القدس أمس بأحد
الشعانني .رجال ونساء
وأطفال حملوا أغصان
الزيتون والنخيل ،وساروا
على درب املسيح،
صاعدين إلى جبل الزيتون،
على بعد أمتار قليلة من
املسجد األقصى .هناك،
استعاد املؤمنون دخول
يسوع إلى القدس ،كما
حصل في املكان نفسه
قبل أكثر من ألفي عام.
(رويترز ــ ّ
عمار عواد)

بانوراما

هدوء نسبي على أرصفة بيروت
مهناز مكتبي

في مصر ...
كل يوم أول أبريل

سمعان خوام
ممنوع من الجدران

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

رسم الغرافيتي على ًجدران
بيروت صار «مخالفة لألنظمة».
بهذه التهمة يحاكم اللبناني
سمعان خوام الذي ضبط
بـ«الجرم املشهود» وهو يرسم
ّ
األهلية على جدار
ذاكرة الحرب
ّ
محطة القطار القديمة في منطقة
الكرنتينا .غرافيتي خوام قد
ّ
يكلف صاحبه السجن ثالثة
أشهر ،أو غرامة تصل إلى مليون
ليرة .استغرب الفنان في اتصال
مع «األخبار» أن يشهد لبنان
ً
مماثال على ّ
حرية التعبير،
تعديًا
ّ
فيما تعيش الساحات العربية
ً
ّ
املسيسة.
فورة في فنون الشارع
مجموعة كبيرة من الفنانني
اللبنانيني وناشطون في املجتمع
املدني أطلقوا دعوة للتضامن مع
خوام عبر حضور جلسة املحاكمة
في قصر العدل (املتحف/بيروت)
عند التاسعة من صباح األربعاء
 4نيسان (إبريل) الحالي.

ّ
مر األول من نيسان في املحروسة
من دون املقالب الطريفة التي كان
املصريون يخترعونها بشغف.
ّ
لقد تخطت الصدمات السياسية
قدرتهم على إطالق النكات
والسخرية من الواقع ،وخصوصًا
بعدما قرر اإلخوان املسلمون
الدفع بمرشحهم إلى السباق
ّ
الرئاسي ،رغم أنهم نفوا مرارًا
طموحهم إلى حكم مصر .وقد
ّ
فوجئ الجميع أخيرًا بأن والدة
ّ
املرشح السلفي حازم صالح
أبو اسماعيل تحمل الجنسية
ّ
األميركية ،ما يعني استبعاده
عن االنتخابات ،رغم موجة
امللصقات الشهيرة التي زرعها
ّ
مناصروه في شوارع القاهرة .كل
هذه املفاجآت جعلت األول من
نيسان (أبريل) يفقد بريقه في
مصر هذا العام.
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ً
أس����وة ب��رس��ام��ي األرص���ف���ة ف��ي ب��اري��س،
وب������رش������ل������ون������ة ،وغ�����ي�����ره�����م�����ا م�������ن امل�������دن
األوروب ّ�����ي�����ة ،ص����ار ل���ب���ي���روت رس��ام��وه��ا
أيضًا ...من بني هؤالء شادي ّ
خداج الذي
ن��ج��ح ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ورق���ة رسمية
م��ن «ب��ل��دي��ة ب���ي���روت» ت��خ ّ��ول��ه ال��ج��ل��وس
ع��ل��ى األرص���ف���ة ،ورس����م امل ّ
�����ارة وال��س��ي��اح
مقابل أجر.
جعل الفنان الشاب من ّأرصفة بيروت
مقرًا له .قد تصادفه يتنقل بني شوارع
منطقة الحمراء والوسط التجاري .لكن
خ ّ���داج وج��د بقعته األث��ي��رة على خليج
«ال���زي���ت���ون���ة ب�����اي» ق����رب ال���س���ان ج����ورج،
وت���ح���دي���دًا ع���ن���د ال���رص���ي���ف امل��س��ت��ح��دث
ّ
املطل على نادي اليخوت.
ه�����ن�����اك ،ي���ج���ل���س خ���������داج ب��ي��ن امل���ق���اه���ي
امل���ن���ت���ش���رة ف�����ي امل������ك������ان ،ي��������روح ي��ت��أم��ل
الطبيعة ،وينتظر م��ن يريد أن يرسمه
ّ
بعد أن يتفقا على السعر طبعًا .يحيط
ن��ف��س��ه ب�����أوراق�����ه ال���ب���ي���ض���اء ،وب��س��ي��ب��ت��ه
ّ
ّ
يصر على إبراز أعماله
الخشبية .وهو
ال��ف��ن ّ��ي��ة ومعظمها ب��ورت��ري��ه��ات لنجوم
األغ��ن��ي��ة ال��ع��رب ّ��ي��ة ،م��ث��ل ن��ان��س��ي ع��ج��رم،
وفارس كرم ،ومحمد عبده وغيرهم من
الفنانني.
وق�����ب�����ل أن ي�����ن�����زل إل��������ى م����رس����م����ه ع��ل��ى
ّ
الكورنيش ،يعتمر خ ّ��داج كل يوم قبعة
مختلفة ب��ه��دف تغيير «اللوك» ك��ي ال
ّ
يمله امل��ارة .بالطبع ،تختلف التسعيرة

بني لوحة وأخ��رى بحسب الوقت الذي
تستغرقه الرسمة« .رسمة الربع ساعة
ستكون بالتأكيد أرخ��ص من تلك التي
تستغرق ساعة ونصف س��اع��ة» ،يقول
غ ّ����ام����زًا .ي���ع���رف خ�����داج ك��ي��ف ي���داف���ع عن
حقه ج ّ��ي��دًا ،فهو ّدرس الحقوق قبل أن
ّ
يحترف الرسم .لكنه لم يتدرج ،بل فضل
خ��وض مجال الفن وال��رس��م خصوصًا.
دراس��ت��ه للقانون انسحبت أي��ض��ًا على
ّ
الفنية.
خياراته
ً
ّ
ه���و ال ي��ح��ب رس����م ال��ك��اري��ك��ات��ور م��ث�لا،
ّ
«ألن��ن��ا ك��ل��ن��ا خ��ل��ق ال��ل��ه وع��ل��ى ص��ورت��ه،
وال يمكنني أن أرس��م لوحة استهزائية
ّ
ت������ض������خ������م امل����ل����ام���������ح ع������ل������ى ال�����ط�����ري�����ق�����ة
ال��ك��اري��ك��ات��وري��ة .إن��ه��ا تشويه للطبيعة
وقوانينها».
بعيدًا عن أرصفة العاصمة ،وواجهتها
البحرية ،يدير ّ
ّ
خداج ورشة رسم ّ
خاصة
ّ
ويدرس الرسم
به حيث يمارس هوايته
أي��ض��ًا .ي��واص��ل ه��ن��اك م��م��ارس��ة هوايته
ّ
األث���ي���رة ال��ت��ي ت��ع��ل��م��ه��ا ع��ن��دم��ا ك���ان في
السابعة م��ن ع��م��ره ،وتحديدًا ح�ين كان
ً
طفال يحتمي من القصف في أحد املالجئ
ف����ي ب����ي����روت .ي���ج���د ال���ف���ن���ان «امل���ت���ج���ول»
ف�����ي أل���������وان ال���خ���ش���ب وال����ح����ب����ر ه������دوءه
النسبي ،ويهرب فيها من قساوة الواقع.
«كنت أرسم كي ّ
أعبر عن شعور غامض
ف����ي داخ�����ل�����ي ،ال ي��م��ك��ن��ن��ي أن أت���رج���م���ه
بالكلمات» .ها هو يترجمه على أرصفة
ّ
عله يمنح ّ
املارة القلقني شيئًا
العاصمة،
من «هدوئه النسبي».

ال ّ
تصدقوا «ويكيبيديا»
خالد تاجا بخير
دمشق ــ وسام كنعان
حاملا دخل خالد تاجا «مستشفى
الشامي» في دمشق ،بدأت
تالحقه شائعات الوفاةّ .أدت
بعض التقارير الصحافية دور
العراف ،وانهالت أخبار نعي
«أنطوني كوين العرب» من دون
التأكد من ّ
صحة الخبر .مسارعة
شقيق الفنان إلى نفي الخبر
على شاشة التلفزيون السوري،
والتكذيبات التي نشرتها
عائلته ،لم تفلح في كبح الشائعة
ّ
التي بثتها حتى الفضائيات
ّ
الرصينة كـ .LBCحتى إن النسخة
العربية من «ويكيبيديا» كتبت
على صفحة تاجا تاريخ وفاته
ّ
املزعوم ،قبل أن تزيله حني تأكدت
حي يرزق! ّ
ّأنه ّ
وترددت أخبار عن
ّ
نقل تاجا للعالج في األردن ،لكن
ّ
السورية ّ
أصرت على
الحكومة
ّ
التكفل بنفقات عالجه.
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