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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
ّ
ِّ
َ
ُ
ؤسية للصبي الطيب
السيرة الم ْ ِ
يجعلوا منه «مسيحًا»
أرادوا ُأن َ ّ
الذي َ ْ
َ
َ
فص َّير نفسه «سـفاحًا»:
«إلى مسيح نيكوس كازانتزاكيس»

صورة
وخبر

واقع اللجوء...
«صورة وحكاية»
ضمن مشروع «صورة وحكاية»
الذي أطلقته جمعية «مهرجان
الصورة ـ ذاكرة» العام املاضي
بالشراكة مع «اليونيسف»،
ّ
املصور» معرض
افتتح «دار
صور فوتوغرافية في «مسرح
املدينة» يستمر حتى  10شباط
(فبراير) الحالي ،فيما تخلل
الحدث عرض وثائقي وإطالق
كتاب يحمل اسم املشروع .على
ّ
املصور»،
مدى  9أشهر في «دار
ّ
تدرب أكثر من  60مشاركًا من
جنسيات عربية مختلفة (بني
 14و 18عامًا) على التصوير
الفوتوغرافي ،وكتابة الخبر،
واستعمال السوشال ميديا،
ّ
مصورة
إلعداد ونشر تحقيقات
حول واقع وتحديات املجتمعات
اللبنانية واللجوء.
«صورة وحكاية» :حتى  10شباط
في «مسرح املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم01/373347 :

ّ
ضمـن معـرض ( Range ta chambreرتـب غرفتـك) فـي المقـر السـابق
لمعمـل «ميـرا النـزا» فـي رومـا ،عـدد مـن التجهيـزات واللوحـات التـي تحمـل
توقيـع فنـان الشـارع الفرنسـي جوليـان ماالند ،المعـروف بـ «سـيث» .ومن بين
المعروضـات ،لوحـة بعنـوان( Vultus Est Index Animiالصـورة) .أجـزاء مـن
هـذا المعمـل الـذي كان متخصصـا فـي صناعـة الصابـون ،صـارت اليـوم حضنًا
ألعمـال «سـيث» الـذي سـبق أن ّ
خيـم ـــ بطريقـة غيـر قانونيـة ـــ علـى أنقـاض
المـكان ّ
لمـدة شـهرين خلال العـام الماضـي ،قبـل أن يخضـع اليـوم لرعايـة
مجموعـة مـن المهاجريـن فـي رومـا ،يعيشـون فـي هـذه البقعـة( .ألبيرتـو
بيزولـي ـــ أ ف ب)

الطيب
الصبي
ذاك
ِّ
ُّ
يحب َ
ب»)
(ربا ألن ُه
أحالمهِ ّ
ِ
«شغْل َة احل ُ ّْ
ُّ
الذي كا َن أكبر ُ
سرَّة/
أبواب ،ونوافذ،
وأراجيح ،وعكاكي ِز عجائز ،وأ َ ِ
َ
أ ْن يَصير َ جنّارا ً ( جنّار َ ٍ
اخلاصة)
ت
سر ّ ٍة
أَ ِ
لألطفال واملرضى واحمل ِ ّبني ...احمل ّبني َ ذوي االحتياجا ِ
ّ
ِ
سواهم /...أنا
ب
ذا َك
غامض ال أح َد يعرف ُه ِ
ٍ
الصبي األبله ( لسب ٍ
ُّ
أعرف ُه طبعاً)
الورِعو َن السفّ احون) أ ْن يَطردو ُه
خارج احلياة ْ
َ
أرادَ أصحاب ُ ُه (أصحاب ُ ُه َ
النوع
يشتغلَ «مسيحاً» (مسيحا ً أصيالًِ ،من ذلك
فأَق َنعو ُه أ ْن
ِ
ِ
ميوت ُمخ َتلَّ الفؤادِ ،أو...
الذي ال ب ّد أ ْن تنتهي بهِ
أحالم ُه وب َ َ
اله ُت ُه أل ِ ْن َ
ُ
مصلوباً).
الذكي)
الصبي األبله (األبل ُه
ذا َك
ّ
ُّ
ُ
سوانا (هو وأنا طبعاً)
ال أح َد
يعرف ِ
«احلب»،
ملاذا ،وهو املغْر َ ُم مبهن ِة
ّ
احلب :النوافذ ،واألبواب،
احلب وأدوا ِ
َ
ت ّ
هجـر َ كلَّ ما َل ُه عالق ٌة بصناع ِة ِّ
سرّة ،والعك َّازات ،واألراجيح ،إلخ)...
واأل َ ِ
ب ال أح َد
اجلميع
عي
َ
وعقول اجلميع ،ولِسب ٍ
وتَوَّلَ  ،في غفل ٍة عن أ َ ُ ِ
ِ
ِ
يعرفه،
حب
صانع أدوا ِ
ت ّْ
ِمنْ
ِ
صلبان ...وتَوابيت!
إلى صان ِ ِع
ٍ
..
طبعاً ،أنا أَعرف.
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