األربعاء  25شباط  2015العدد 2527

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
الميزان

خلال الـدورة الــ 52مـن «معـرض باريـس الدولـي للزراعـة» فـي بـورت دو فيرسـايُ ،يعـرض
حوالـى  4000نـوع مـن المواشـي والخضـر والفاكهة ،وهـو افتتح في  21شـباط (فبراير)
ّ
الجـاري ويسـتمر حتـى األول من آذار (مارس) المقبل .إسـهام القطـاع الزراعي في تغذية
ّ
ظاهـرة االحتبـاس الحـراري ،وانعكاسـات التغيـرات المناخيـة القصـوى علـى هـذا القطـاع
ّ
همـا محـوران أساسـيان فـي المعرض هذا العـام ،علمًا بـأن أكثر من  700ألف شـخص زاروا
الحـدث الهـام العـام الماضي( .مصطفى يالشـين ـــ األناضول)

صورة
وخبر

بانوراما
محمد محسن
يعود إلى بيروت

ّفي القاهرة:
إنه موسم الشوكوال

في أيلول (سبتمبر) املاضي ،عاد الفنان
املصري الشاب محمد محسن (الصورة) إلى
بيروت ،وتحديدًا إلى «قاعة بيار أبو خاطر»،
ليدخل في مفترق مختلف في مشواره الذي
بدأه مع «ثورة  25يناير» عام  ،2011من خالل
الحفلة التي جمعته باملايسترو أندريه الحاج.
يومهاّ ،
سجل محسن خروجه إلى فضاء
مغاير بعيدًا عن االلتزام السياسي الذي
التصق به .اليوم ،سيعيد ّ
الكرة في العاصمة
اللبنانية مع الحاج أيضًا الذي سيقود
«األوركسترا اللبنانية للموسيقى الشرق
ـ عربية» .في الحدث الفني الذي تحتضنه
«جامعة بيروت العربية» ،سيؤدي محمد
محسن مجموعة ّ
منوعة من األغاني على
أغان من بينها «مضناك
طريقته الخاصة.
ٍ
دفاه مرقده» و«خايف أقول اللي في قلبي»
للموسيقار محمد عبد الوهاب ،و«غنوة
سالم» (كلمات أحمد فؤاد نجم) من ألحانه،
إضافة إلى «البحر بيضحك ليه» للشيخ إمام،
و«قديش كان في ناس» لفيروز ،و«الحلوة
دي» و«أهو دا اللي صار» ّ
لسيد درويش ،وفق
ما يقول الحاج لـ«األخبار» .وخالل السهرة،
ستعزف «األوركسترا اللبنانية للموسيقى
الشرق ـ عربية» أربع مقطوعات موسيقية.

محبو الشوكوال في الشرق األوسط
سيكونون على موعد مع حدث ّ
مميز بني 19
و 21من شهر آذار (مارس) املقبل .ستشهد
القاهرة معرضًا هو ّ
األول من نوعه في
املنطقة ،إذ ستمتلئ مساحة  4000متر
ّ
ّ
املجمعات التجارية
مربع في أحد أشهر
في العاصمة املصرية بأنواع وأشكال
مختلفة من الشوكوال .وفي تصريح إلى
وسائل إعالم مصرية ّ
عدة ،أكد علي عبد
الهادي ،مسؤول الدعاية والسوشال ميديا
ّ
ً
الخاص في املشروع ،أنه سيضم شالال
ونهرًا من الشوكوال السائحة ،في مشهد
يشبه ذلك الذي ظهر في أحد أشهر األفالم
التي تتمحور حول الشوكوالCharlie :
( and the Chocolate Factoryإخراج تيم
بيرتون ـ  )2005بطولة النجم األميركي
جوني ديب (الصورة) ،كما سيضم ورشة
عمل مخصصة لألطفال تتمحور حصرًا
ّ
حول هذا الصنف اللذيذ ،يمكنهم من إعداد
مصنوعاتهم الخاصة .في الوقت الذي يطلق
العنان ملواهبهم وخيالهم،
فيه األطفال
ّ
يمكن لألكبر سنًا االستمتاع بالكثير
من املنحوتات واللوحات املصنوعة من
الشوكوال ،إضافة إلى إمكانية الذهاب في
رحلة إلى تاريخ الشوكوال الذي يعود إلى
 4000سنة مضت .من دون أن ننسى فرصة
ّ
تذوق كميات هائلة من الحلويات واملأكوالت
املعتمدة على الشوكوال.

الليلة ـ  20:00ـ «قاعة جمال عبد الناصر» ـ «جامعة
بيروت العربية» (الطريق الجديدة) .لالستعالم:
www.bau.edu.lb

َ
اإلنسان املهزوم)،
على ّبواب ِة حياته (أعني
َّ
على كتفيه ،على ضفت ْي قلبه ،على شفتيه ،بل وحتى
على أحالمه...
ُ َّ
ُ
عدل» محلفان
يقف دائمًا «كاتبا
ٍ
ّ
ُ
ّ
يسجل أخـطـ َـاءه وخـطــايــاه ،وهـفــوا ِتـ ِه ،وزل ِت
أحدهما
ضميره وعقله...
ِ
ّ
ُ
ُ
واآلخر (ذاك الذي يجلس دائمًا في الظل ،بحيث ال يرى
ُ
منه إال ُ
وتمائمه)
نياشين ِه
وملعان
أنفاسه
ِ
ِ
َ
ّ
َ
أسماء قاتلي ِه العظماء وأفعالهم
ُي َوثق ،بكل أنا ٍة وصدق،
أياد بيضاء بحق الحياة
وحسنا ِتهم ،وما اقترفوه من ٍ
وعبيدهم
وأبـنــائـهــا؛ ُويـ َـبـ ّـيـ ُـض أسـمـ َـاء بناتهم وبنيهم
ِ
وكالبهم ورعا ِة أبرشياتهم الصالحني...
.. ..
أيها الناس ،لطاملا ُ
قلت لكمِ :آمنوا!
ُ
ُ
العدالة ُ
ذات امليزان ـ
العدالة ـ
نصفة».
ال تستطيع أن تكون إال ُ«م ِ
آمنوا! واستريحوا!
2014/6/21

