الجمعة  22تموز  2016العدد 2941

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
ذاك الذي ْأع ِنيه...

صورة
وخبر

ّ
ألنه ليس إال مسكينًا:
ُ
خانني ...ويعرف أنني أعرف.
َ
واملكائد ،واألزهار...
العثرات،
َد ّب َر لي
ِ
ُ
ويعرف أنني أعرف.
َّ ُ َ
ُ
ِّ
َ
َ
ُ
الفرص لذبحي...؛ ويعرف أنني أعرف.
ضي ،ومتحـيني
آوى خونتي ،وم ِ
بغ ِ
ِ
مع ذلك :املسكني! ليس نادمًا أبدًا ،وليس خائفًا أبدًا.
َ
َ َ َ َّ
الصفعة وال أجرؤ على ّ
(هو يقول دائمًا إنني ,على غرار ّ
الرد).
ده املسيح ,أتلـقى
سي ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
املسكني األحمق!
املسكني!
املسكني
ْ
َ ُّ
ُّ
َ
أعدائهِ ..قدر ما يحب أعداءهم،
َيتودد إلى ِ
ّ
ُ
ُ
ُ
يبغضونه.
ويرفع الهدايا إلى َمن ُيبغضهم ..لعلهم ُي ِعينونه في حرب ِه على َمن ِ
ّ
ُ
املسكني القديس!
ُ
تبس ُم حني ّ
ُ
املسكني الذي َي ّ
يمد يده إلى خنجره ،ويتأتئ حني يقول «صباح الخير»...
ُّ
ُ
املسكني الذي ال يتوقف عن االبتسام..
َ
ُ
ََُ ُ
ُ
ُ
(املسكني الذي ق َد ُم ُه
أحشاء األرض
بؤبؤ السماوات ،وعين ُه على
ِ
املسكني الذي قدمه في ِ
ُ
أثمن من رأسه)
ُ َ ِّ
َ
ُ ْ َُ
ُ
ِّ
ظلمات العدم ( ألنه ,حسبما يقول« ,يدلل» القضاة
املسكني الذي يستطيع أن يغــيـبني في
ِ
َ
والشرطة واملالئكة)
ُ
وقعت في َّ
محبته َ
يوم لم أكن أخاف منه
املسكني الذي
ُ َ
ُ
(ذاك الذيَ ،
ّ
اآلن ،ألنني أخاف منه ،أعجز عن محبته)
ُ
املسكني املسكني!
َ
ُ
ـذائـ ِه الــذي يـ ُ
ذاك الــذي ُ«ي ُ
ـدوس به على
دير باله» على أسنانه ،وأظافره ،
ونعل حذائه (حـ ِ
ِ
قلوب الناس)
ذاك الذي...
َ
اآللهةّ ،
ّ
والقديسني ،واألقوياء
يحب
ّ
واملتسولني ،والـ ...بشر؛
وال يكره إال الضعفاء،
َ
ذاك الذي
َ
َ
حفظ جميع األناجيل
ّ
يح ّب،
لكنه لم يتعلم كيف ِ
كتب التاريخ
وقرأ جميع ُ ِ
َّ
لكنه ال يعرف كيف َ«يتذكر».
ْ
ُ
املسكني
املسكني
ذاك
ُ
ذاك املسكني الذي:...
أعرف أنه يعرف أنني أحتقره
ُ
بجلطة الحياء.
يموت
وال
ِ
.. .. ..
ُ
املسكني الذي
ْ
ّ
بقد ِر ما يظن أنه ّ
حي:
ُ
ْ
يعيش ميتًا.
2015/3/22

مسـاء أمـس كان موعـد الجمهـور اللبنانـي فـي «مهرجانـات بيبلـوس الدوليـة» مـع عـازف
السكسـوفون األميركـي  Kenny Gرسـول «الجـاز الناعـم » .هكـذا صنـع رواجـه كينـي جـي،
علـى امتـداد  ٢٣اسـطوانة ،آخرهـا بعنـوان «ليالـي برازيليـة» ،وقـد أدى فـي جبيـل بعـض
مقطوعاتهـا أمـام مـدرج لـم يمتلـئ .تمامـا عـازف السـاكس الـذي عمـل مـع ويتنـي
هيوسـتن وسـيلين ديـون وماريا كاري ،دخل من بين المشـاهدين ،ونفـخ دقيقة متواصلة
نوطـة واحـدة ،ففـرح بـه جمهـوره اللبنانـي .وخلـق بشـعره المتطايـر فـي الريـح مناخـات
اصطيافيـة ال تخلـو مـن رومانسـية لينـة .موعدنـا المقبـل في «بيبلـوس» األحد مـع أيقونة
الثمانينيـات غريـس جونـز.
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ُْ َ ََ
«سهرية» ملهم خلف
طرب وقدود حلبية

ْ ََ
حفلة ُمل َهم خلف/
طرب وقدود حلبية:
غدًا ـ الساعة العاشرة
ً
مساء ـ حانة «سهرية»
(الصالحية ـ شرق صيدا
ـ طريق جزين /جنوب
لبنان) .لالستعالم:
03/028537

M

One of France’s most celebrated singer-songwriters,
Maxime Le Forestier pays tribute to Georges Brassens,
a monument of French Chanson. Le Forestier, famous for
“San Francisco” or “Mon Frère”, has such an admiration for
Brassens that he recorded his complete works in 2005,
a total of 171 songs.

Mind the gap - 2016

لن تكون األجواء
في حانة «سهرية»
(الصالحية ـ شرق
صيدا) عادية
غدًا .السهرة التي
الفنان
ََ
سيحييها ْ
السوري ُمل َهم خلف
(الصورة) ستحمل
مزيجًا من األغاني
الطربية ومختارات
من أغنيات عربية
ومصرية ،مع حصة
وافرة للقدود الحلبية،
على أن يرافقه تمام
سعيد على العود
وعازف آخر على
الطبلة لم ُي ّ
حدد بعد.

خلف متخصص
في الغناء األوبرالي
ّ
وتخرج
والشرقي،
من كلية التربية
املوسيقية ،كما سبق
له أن شارك في برنامج
«صوتك شغلة» على
قناة «الجديد».
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An intimate and exquisite treat for francophiles and a
rare occasion to enjoy and sing along “Les Copains
d’abord”, “Le Gorille”, “Les Amoureux des Bancs Publics”,
“La Mauvaise Réputation” or “Les Passantes”.

CMY

K

Seated: 60 000 LBP, 90 000 LBP, 120 000 LBP

With the support of

Beirut-Byblos roundtrip
transportation services
)Allo Bus: 12 000 LBP (per pers.
Allo Private Taxi: 85 000 LBP
)(4 pers. max.

Produced by

Sponsored by

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh and Dbayeh,
Beirut Souks, City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli,
Hussam Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop
Saida and Byblos Venue
www.ticketingboxoffice.com
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All prices are VAT inclusive.
Tickets and transportation
services are available at
Virgin Ticketing Box Office.

