اإلثنين  16كانون الثاني  2017العدد 3080

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ َ َ َّ
ألنني لم أتمن موتًا
ألحد...

صورة
وخبر

ّ
متنوعةّ ،
بعـد انفتاحهـا علـى تأثيـرات غربيـة ّ
تحولت موسـكو مع الوقـت إلى أول
محـور لفـن الشـارع فـي روسـيا .إلـى جانـب افتتـاح المزيـد مـن الغاليريـات والحانـات
والنـوادي والفضـاءات الثقافيـة والفنيـة فـي مختلـف أرجـاء العاصمـة ،يواظـب
عـدد مـن الفنانيـن (غالبيتهـم مجهولـون) علـى تزييـن الجـدران فـي الشـوارع
والمسـاحات العامـة برسـوم غرافيتـي مختلفـة األسـاليب والمواضيـع( .فازيلـي
ماكسـيموف ـ أ ف ب)

 BBChiاليف
على طريق الشام

هادي سي
يعبث بالدوالر

نور الهدى
نجمة «متروفون»

ّ
يقدم فريق البرنامج الساخر
( BBChiاألحد ـ  22:30على
ّ )lbciأول عروضه الحية في 23
كانون الثاني (يناير) الحالي
في قاعة «بيار أبو خاطر»
في «جامعة القديس يوسف».
ّ
تنظم العرض رابطة خريجي
كلية الطب في الجامعة
( 2016ـ  ،)2017ويجمع سالم
الزعتري وفؤاد يمني وعبد
الرحيم العوجي وجنيد زين
الدين وعباس جعفرّ ،
وربما
«ضيفًا مميزًا» ،وفق ما جاء في
الصفحة الفايسبوكية للنشاط
الذي يهدف إلى جمع التبرعات
لدعم نشاط الرابطة اإلجتماعي.

انطلق في «غاليري صالح
بركات» أخيرًا معرض «صفر»
للفنان هادي سي (الصورة)،
السينغالي األصل املولود واملقيم
في لبنان .بوسائط متعددة،
يتناول املعرض دور رأس املال
في املجتمع والسياسة ،وكيفية
مساهمته في تشكيل العالم
ككل ،وخصوصًا الفن .يدور
املعرض أساسًا حول فكرة الـ
«صفر دوالر» .إذ يبرز سي
أهمية العملة عامليًا ،ثم ينزع
عنها قيمتها بتغيير محتواها
ّ
املتفرج ـ املقتني .ويتزامن
إلثارة
«صفر» مع «مهرجان الصورة
املتوسطية» الذي يقام في
فضاءات مختلفة في بيروت
(فوتوميد ـ من  20كانون الثاني
لغاية  8شباط).

ّ
هذه ّ
سيوجه «متروفون»
املرة،
تحية إلى نور الهدى (1924
ـ  /1988الصورة) .على مدى
ثالث حفالت ،ستغني شانتال
بيطار في «مترو املدينة»
باقة من أجمل أغاني املطربة
اللبنانية الراحلة ،برفقة فرقة
موسيقية مؤلفة من :سماح
أبي املنى (أكورديون) ،وإلياس
وأحمد
مسعود (قانون)ّ ،
وبشار ّ
فران
الخطيب (إيقاع)،
(كونترباص) .املشروع الذي
أطلقه املترو قبل أشهر ،سبق
أن ّ
كرم أسماء كبيرة مثل وداد،
وسمير يزبك ،ومنى مرعشلي،
والديو محمد جمال وطروب.

عرض حي لفريق  :BBChiاإلثنني
ً
مساء ـ
 23كانون الثاني ـ السابعة
قاعة «بيار أبو خاطر» في «جامعة
القديس يوسف» (طريق الشام ـ
بيروت).
للحجز واالستعالم01/999666 :

«صفر» :لغاية  11شباط ـ «غاليري
صالح بركات» (كليمنصو ـ بيروت).
لالستعالم01/365615 :

«متروفون» نور الهدى25 :
كانون الثاني (يناير) 1 /و8
شباط (فبراير) ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

ُ
أصحابي ُهواة املوت
َ
َ
ذاهبون جميعًا هذه الليلة إلى الحرب.
جميعًا جميعًا:
ـاك ،»...وأول ـئـ َـك إلــى خ ـنــادق «هـنــاك»َ
ه ــؤالء إلــى خ ـنــادق «هـ ـن ـ ْ
ِ
ِ
األخرى.
جميعًا جميعًا ذاهبون.
جميعًا ...ذهبوا.
أصحابيُ ...هواة املوت.
جميعًا جميعًا ذاهبون إلى الحرب
وأنا وحدي سأبقى.
وحدي سأبقى ،هنا في هذا الكهف،
َأل َ
َ
الظالم
حرس في غيابهم
ُ
ولوعات
والندم،
الحماقة،
ميراث
سيتركونه وراءهم ِمن
وما
ِ
ِ
ِ
ِ
الذكرى.
َ
وحدي؛ َأل َ
خزائن العدم.
حرس...
أبدًا ،أبدًا وأبدًا،
َ
َ
السالمة أحدْ.
ٌ
َّ
َ
َ
لم ُي َو ِّدعني أحد ،ولم يتمن َلي
ُ ُ
ليس ألنني أ ِبغضهم...
َ َ َّ ُ َ َ
ّ
جاة هذا أو َم َ
صرع
وليس ألنني (بقلبي أو بلساني) تـمنـيت ن
ْ
ذاك...
ْ َ
ُ
ُ
بل فقط (وتشهد الدموع ،فقط)
وأكره ْ
َ
ألنني ،أنا الذي َأ ْم ُ
ُ
يموت ُ
َ
خنادق
في
الناس
أن
الحرب
قت
ِ
الحرب،
ْ
ْ
فقط وفقط
ْ
ألنني ،إذ ُ
باب هذا الكهف،
كنت
واقفًا في وداعهم على ِ
ََ ّ
ُ
َت َم َّـن ُ
يت لهم ( تمـنيت بقلبي ودمعتي ولساني)
ْأن َينجوا جميعًا ِمن َمها ِل ِك الحرب
ْ
ساملني.
َويعودوا «جمي ــعًا»
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
سعده موت أحد،
َفقط ألنني ،أنا الذي ال ي ِ
دمعتيُ ،
أ ْف َص ْح ُت عن َ
وقلت« :جميــعًا!.»...
2016/11/22

