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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
أحمق وعديم

دائمًا يقول :كيف َ
وقع هذا؟
دائمًا يقول :كيف لم أنتبه إلى هذا؟ ولم أعمل حسابًا لهذا؟
دائمًا يقول...؛
َ
ّ
وفي النهاية ،ال يجد َمن ّ
يوجه إليه االت َ
هام إال اآللهة واملصادفات.
ْ
(إذ ال َ
لكن ،ال َ
ْ
أحد يقول لنفسه):
أحد يقول له
ٌ
عاجز عن رؤية نفسه،
أساس تصميمه
اإلنسان ،ألنه في
ِ
ٌ
ُ
وعديم االنتباه.
كائن ُم َح ِّير ،أحمق،
2014/6/23

ُ
الرهان على الموتى

صورة
وخبر

فـي الذكـرى األولـى لرحيلـه ،احتضنـت المكتبـة العامـة فـي كولومبيـا أخيـرًا
معرضـا يضـم مقتنيـات للروائـي الكولومبـي غابرييل غارسـيا ماركيـز ( 1927ــ
ّ
ومنوعـة ،بينها الديبلوم
 .)2014أغـراض حامـل نوبـل لآلداب عـام  1982كثيرة
والميداليـة الذهبيـة التـي حصـل عليهـا الراحـل مـن «األكاديميـة السـويدية»،
إضافـة إلـى اآللـة الكاتبـة التـي اسـتخدمها فـي إنجـاز روايتـه الشـهيرة «مئـة
ّ
ّ
المتخيلـة التـي جرت فيهـا أحداث
عـام مـن العزلـة» .يذكـر أن قريـة «ماكونـدا»
الروايـة المذكـورة سـتكون ضيفـة الشـرف فـي «معـرض بوغوتـا الدولـي
غـد األربعـاء ،ويحتفـي أيضـا بصاحـب «الحـب فـي زمـن
للكتـاب» الـذي يبـدأ بعـد ٍ
الكوليـرا»( .إيتـان أبراموفيتـش ـــ أ ف ب)

في ّ
الشياح...
َ
«نحن ع تماس»
ضمن النشاط ّ
األول في إطار
مشروع «دعم السلم األهلي»،
ّ
نظمت «لجنة دعم السلم األهلي
في الشياح» بالتعاون مع
«املركز اللبناني للتربية املدنية»
و«مركز املواطنية الفاعلة» اليوم
مهرجان «نحنا َع تماس» في
ّ
الشياح (ضاحية بيروت
منطقة
الجنوبية) بالشراكة مع بلدية
الشياح وبدعم من االتحاد
ّ
األوروبي .علمًا بأن املشروع
يشمل أربع مناطق لبنانية هي
الشياح وبعلبك وامليناء وصور.
الحدث الذي حضره ناشطون
من املجتمع املدني ،وطالب
مدارس وجامعات وغيرهم،
ّ
تضمن إطالق نشاطات «لجنة
دعم السلم األهلي» في الشياح،
وإطالق «إعالن الشياح» لترسيخ
السلم األهلي ،من خالل تدشني
نصب تذكاري يحمل مبادئ
كلمات
اإلعالن .وتخللته أيضًا
ً
ملجموعة من الفعاليات ،فضال
عن نشاطات ثقافية ملدارس
وكشافة في املنطقة نفسها.

ُ
تعرف يا ّ
عدوي األحمق!
لو
ُ
لو تعرف يا ّ
عدو َي الجميل!
حني جاؤوا بك لتهزمني ،لم يكونوا ُي ّ
حبونك
ّ
بل كانوا ,فقط ,يكرهونني ويتمنون موتي.
..
َ
حسنًا! ْ
ْ
وانتصرت.
هزمتني
واآلن؟!...
ها أنت على الحلب ِة نفسها (الحلب ِة التي لن أكون أنا َمن ُيبار َ
زك
ِ
عليها هذه ّ
املرة)
َ
وهاهم َع ّر َ
ُ
ومناصروك القدامى،
وأصحاب َك،
ابوك،
هاهم! وهاهم...
ُ ّ
صفقون ّ
لعدوك الجديد
ي
َْ
ّ
َ
هزيمتك وموتك.
ويتمنون
2014/7/2

