الجمعة  2آذار  2018العدد 3409

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ّ
الرد
«إلى ع .م».

ال ،أبدًا!
ُ
َْ
َ
ُ
ْ
البالد التي أنشأتها ِنعال الغزاة ,ورسمت حدودها
ُ
حوافر ِبغا ِلهم،
ً
ّ
َ
ْ
ُ
املصائر،
ساءت بها
ليست ُمست ِحقة ،مهما
ُ ً
زاة َ
أرح َم وأفضل.
غ
أعداءها ُ
َ :
وم ِ،غضيها؟ /...ربما.
ْ
لكن ،بالتأكيد/
بالد على هذه األرض
ما ِمن ٍ
ُّ
ّ
ُ
َ
تستحق أبناءها وم ِحبـيها.
ِ
ُّ
بالد تستحق أمواتًا.
 :ما ِمن ٍ
2017/1/8

ُ
حياة أخرى

صورة
وخبر

انطلـق فـي متحـف  Pinakothek der Moderneللفـن الحديـث فـي ميونيـخ أمـس الخميس
معـرض «تشـكيل الغمـوض» الـذي يضـم مجموعـة ّكبيـرة مـن أعمـال الفنـان السويسـري ـــ
األلمانـي الراحـل ،بـول كلـي ( 1879ـــ  ،)1940تظهـر تأثـره بالسـوريالية والتعبيريـة والتجريديـة.
ومـن بيـن القطع المعروضة لوحة ( Erzengelعام  1938ــ  65.5×100سـنتم) ،على أن تبقى
ّ
األبـواب مفتوحـة أمـام الـزوار حتـى العاشـر مـن حزيـران (يونيـو) ( .2018لينـو ميرغلير ـــ أ ف ب)

داعمو المقاومة:
لكل خائن حبيب

«خيوط» كارول منصور
في عرض باريسي

«أبو الغضب» صامد
حتى آخر آذار

تدعو «هيئة دعم املقاومة ومناهضة
التطبيع والصهيونية» ،يوم االثنني
املقبل إلى حضور مؤتمر صحافي
مشترك يجمع املحامي والنائب
السابق نجاح واكيم ،واملحامية
بشرى الخليل (وكيلة حبيب
الشرتوني) ،والعضو املؤسس في
«حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في
لبنان» سماح إدريس ،واملحامي
غسان مرعي ّ
ّ
(تيار النهضة)،
ورئيس «اإلتحاد العاملي لعلماء
املقاومة» الشيخ ماهر ّ
حمود.
ويهدف املشاركون إلى التعقيب
على حكم اإلعدام الصادر بحق
َ
املقاوم ْي الراحل نبيل العلم وحبيب
الشرتوني (الصورة) في تشرين
ّ
األول (أكتوبر) املاضي بجرم اغتيال
رئيس الجمهورية السابق بشير
ّ
الجميل.

في سياق االحتفال بـ «اليوم
العاملي للمرأة» الذي يصادف في
ّ
 8آذار (مارس) الحالي ،يحط فيلم
«خيوط السرد» ( 78د ـ )2017
للمخرجة اللبنانية كارول منصور
( 1961ـ الصورة) ،في  7آذار في
باريس ،وتحديدًا في «معهد العالم
العربي».
الشريط من كتابة سحر مندور،
ويضم  12امرأة فلسطينية آتية
ّ
ّ
تتحدث كل
من مجال مختلف،
ّ
منهن عن حياتها قبل الشتات،
ّ
وهويتها .جميعهن
وعن ذكرياتها،
ممتلئات بالعزيمة واملرونة
والوضوح ،أما ما يربط بني كل
ّ
هذه القصص ،فهو خيوط فن
التطريز القديم.

بعدما كان ُيفترض أن ّ
تودع
الجمهور في  25شباط (فبراير)
املاضيّ ،
قرر الفنان اللبناني جو
قديح (الصورة) تمديد عروض
املسرحية الكوميدية الجديدة «أبو
ّ
الجميزة»
الغضب» على «مسرح
حتى نهاية الشهر الحالي .يعدّ
العمل مزيجًا من الستاند آب
كوميدي واملونودراما ،يتناول فيها
ّ
وعامة خاضها
تجارب شخصية
كل األشخاص الذين عايشوا
تجربة الحرب األهلية اللبنانية،
من دون أن تكون له عالقة مباشرة
ّ
أتحدث عن
بالحرب ،فـ «أنا لن
تفاصيلها أو عن ّ
القوات أو العونية
أو الفلسطينيني أو حزب الله ...فقط
عن مواضيع ُمعاشة في تلك الفترة،
ضمن األجواء التي تجري فيها
األحداث».

اإلثنني  5آذار (مارس) الحالي ـ الساعة
الخامسة بعد الظهر ـ فندق «الكومودور»
(الحمرا ـ رأس بيروت).

عرض فيلم «خيوط السرد» :األربعاء
ً
مساء بتوقيت
 7آذار ـ الساعة الثامنة
باريس ـ «معهد العالم العربي» .الدعوة
عامة .لالستعالم 0033140513838 :أو
palestinedefilenaiguille@imarabe.org

كل يوم سبت ـ الساعة الثامنة والنصف
مساء ـ «مسرح ّ
ً
الجميزة» (بيروت).
لالستعالم76/409109 :

غد ،اإلثنني ـ  27شباط ،2017
يوم ٍ
اعتبارًا من ً ِ
سأبدأ حياة جديدة:
ً
ُ
كنيسة وربًاّ
سأجعل لنفسي
ََ ّ ُ
َ ُ
َ
وخسائر ال ت َع َّوض ـ
طويل
وهان
ٍ
وأتفرغ ـ بعد ت ٍ
للصال ِة َّ
وم و ...الكذب.
والص
ِ
ُ
سيكون لي ما أنا في َأم ّس الحاج ِة إليه:
بدءًا من الغد،
ٌ َ ُ َ
ّ
منح ُويـنـجي
إله ي
ٌ
ٌ ََ ّ ُ
وكنيسة حامية تتصدق بالبرك ِة والغفران.
ٌ
شخص آخر...
نعم! بدءًا من الغد :أنا
ٌ
شخص ٌ
قادر على السعادة
ٌ
وصالح للحيــاة.
باركوا لي!
ِ :
2017/2/26

