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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
أناقة الضعف

صورة
وخبر

ّ
االحتفـاالت بالسـنة البوذيـة
بانكـوك
فـي
انطلقـت
السـبت،
أمـس
مـن
ل
أو
ّ
الجديـدة بمعـارك مائيـة في الشـوارع .وبدا الفتـا أن الفعاليـات التي تنتهي
اليـوم فـي العاصمـة التايالنديـة أكثـر صخبـا هـذه السـنة ًمقارنـة بالسـابق.
تشـمل تقاليـد الحـدث الذي ُيعـرف باسـم «سـونغكران» مثال إظهـار االحترام
لألكبـر سـنًا ،فيمـا يحمل المحتفلون مسدسـات مـاء ملونة ويرتـدون نظارات
ّ
تتسـبب في إغالق الطرقات .وسيكون
واقية للمشـاركة في معارك مائية
ّ
النـاس علـى موعـد أيضـا مـع عـروض «دي .جـاي» مميـزة مـع أسـماء بـارزة
مـن حـول العالـم ،مـن بينهـا «تييسـتو»( .جويـل صمد ـــ أ ف ب)

ً
علي نسر مطال
على «وادي الغيوم»
ّ
بعد النقد الروائي ،يبدو أن
الشاعر واألكاديمي علي نسر
(الصورة) وقع في غواية
الروايةَّ ،
فقرر ًخوض غمار
ّ
ّ
هذا الفن كتابة هذه املرة ،لتكون
روايته األولى «وادي الغيوم»
حديثًا عن «دار
الصادرة ّ
املؤلف» .يوقع نسر هذا العمل
خالل احتفال ُيقام يوم الجمعة
املقبل في «مركز باسل األسد
الثقافي» في صور (جنوب
لبنان) ،وتتخلله كلمات للكاتب
ّ
ولكل من الصحافي والشاعر
أحمد بزون ،والباحث طارق عبود،
على أن ّ
يقدمه اإلعالمي عماد
خليل.
توقيع رواية «وادي الغيوم» :الجمعة
 19نيسان (أبريل) – 2019الساعة
الخامسة بعد الظهر ـ مسرح «مركز
باسل األسد الثقافي»
(صور ـ جنوب لبنان).

الشيعة اإلمامية
بين النقد والتأويل
يدعو املركز الثقافي التابع
لبلدية حارة حريك و«الجمعية
الفلسفية اللبنانية» ،اليوم االثنني
لحضور احتفال إطالق وتوقيع
كتاب «الشيعة اإلمامية بني النقد
والتأويل ـ ـ مقاربات تحليلية نقدية
لبحوث في اإلمامة واملهدوية»
للشيخ محمد شقير (الصورة)،
العميد السابق لكلية الدراسات
اإلسالمية في «الجامعة اإلسالمية
في بيروت» .يجري اللقاء في
املركز اإلنتاجي لبلدية حارة
حريك (ضاحية بيروت الجنوبية)،
ّ
ويقدمه الصحافي قاسم قصير.
إطالق كتاب «الشيعة اإلمامية بني النقد
والتأويل» :اليوم االثنني ـ الساعة الرابعة
والنصف بعد الظهر ـ املركز اإلنتاجي
لبلدية حارة حريك (مقابل محطة
«هاشم» ـ شارع مستشفى «بهمن» ـ
ضاحية بيروت الجنوبية) .لالستعالم:
03/324448

«بيكار ّ بيروت»:
ال للتلوث السمعي!
ّ
للتلوث السمعي»،
تحت شعار «ال
تحيي «جوقة بيكار بيروت» يوم
السبت املقبل أمسية في «مسرح
املدينة» (الحمرا) .في ظل معاناة
املوسيقى العربية األصيلة على
مختلف األصعدة وتدهور املستوى
ّ
الفنيُ ،ولدت الجوقة انطالقًا من
الحاجة إلى مجابهة الفن التجاري.
هكذا ،اجتمع خمسة موسيقيني
محترفني أصدقاء تعود أصولهم إلى
العاصمة اللبنانية ،هم :هالة رمضان،
ومحمد عيتاني ،وتوفيق كلش،
ومحمد إسطنبولي ،وجاد بعيون
(الصورة) .تصف الجوقة نفسها
ّ
بأنها «فاعلة ثقافيًا» ،وتحرض على
إعادة إحياء األغنيات واملوسيقى
الجميلة التي ينضح بها تراثنا.
حفلة «جوقة بيكار بيروت» :السبت 20
نيسان (أبريل) الحالي ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم03/890450 :

ُ ُ
ُ
به ُرني زهرة «الق ّـبار» األنيقة
ت ِ
ُ
َ ّ ُ
ّ
النسبية،
بهرني نظرية
ت
أكثر مما ِ
ُ
ُ
وشطحات إقليدس العظيم ،وصيحة
ُ
أرخميدس الواثقة« :وجدتها.»...
َ َُ ُ
العزالء َ
ُ
(تلك التي ليست
النبات
يقة
و ور
ِ
ّ
َ
ريقة
وط أو حتى ُو ِ
أكثر ِمن ُو َر ِ
غار أو َبل ٍ
يقة ٍ
عديمة الشأن)
شوفان
ِ
ٍ
َ
األناجيل وأخوا ِتها.
صحائ ِف
أكثر ِمن
ِ
ِ
ُ
املذروفة في ّ
(دمعة
السر
الدمعة
ورنني
ِ
ِ
ِ
دمعة كلب)
إنسان أو ِ
ٍ
أكثر ِمن وصايا ِّ
َ
املصروخة
العشر
الرب
ِ
ِ
بال طائل.
ُ
َ ّ
ُ
بموسيقاه
زاهد َيت َرن ُم
عصفور
وشهقة
ٍ ٍ
َ
جحافل نابوليون
ضوضاء
أكثر ِمن
ِ
ِ
توفها بال وجل.
ِ
الساعية إلى ُح ِ
ُ
بهرني ُ
ُي ُ
الجمال وضعفه.
حياء
ِ
ُ
ُ
بهرني أناقة الضعف.
:ت ِ
2018/12/14

