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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ِآخ ُر ما ُيرى

ّ
 :اللـ ـ ُـه أكبر! ..ماذا أرى؟
وب َط َ
أكبر!َ ..
أنت َترى دمعتيُ ،
ّ :الل ُه ُ
ني قلبي.
ّ
ّ
آخ َر ما سوف أراه:
وأما أنا فال أرى إل ِ
َ َ َ
َ
خنجر ْك.
عة
ول
،
عينيك
حكة
ض
ِ
ِ
ّ
 ...وأرى الل ــه.
ُ
أراه ساكتًا  ,سعيدًاَ ،و أكبر.
2018/1/13

ُ
ْ
ّ
ُ
غلطة «حب»...

صورة
وخبر

ُ
َ
هو قال لي  :أ ِح ُّـبك.
يت ما َ
وص ّد ُ
وأنا َأ ّد ُ
عليَ ،
كان فرضًا َّ
قت
َّ
محبته.
ُ ُ
ّ
صد ُ
وقلت  :أ ِح ُّبك.
قت
ّ ُ ُ
قت ..وذ ِبـحت.
صد
..
ال! َ
املالم ُـة ليست َّ
علي؛ حتى وال علي ِه أيضًا.
ُ
املالمة علىُ :
«ح ّْب.»...
2018/1/14

شـهدت شـوارع مدينـة كانتارانـاس الهندوراسـية ،أخيـرًا ،حدثـا ّ
مميـزًا شـارك
ّ
فيـه  55فنانـا مـن سـبع دول ،وجـذب آالف المواطنيـن والـزوار .شـملت
الفعاليـات أنشـطة ّ
عـدة ،أبرزهـا رسـم الجداريـات الضخمـة التـي ّزينـت أبنيـة
ّ
عـدة فـي المدينـة الواقعـة علـى بعـد  20كيلومتـرًا إلـى الشـمال الشـرقي
مـن العاصمـة تيغوسـيغالبا( .أورالنـدو سـييرا ـــ أ ف ب)
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Oh to End
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َم ِ
نشن ،زقاق البالط

عرض مسرحي
 ٨:٣٠مسا ًء

لبنان» تابع
«تلفزيون
المستشار ّ
ورط ...الوزير!
ّ ّ
تبي أن البلبلة األخيرة التي حصلت
بني وزارة اإلعالم و«تلفزيون لبنان»،
يقف وراءها مستشار وزير اإلعالم
جمال الجراح ،الذي استغل فترة غياب
الوزير في باريس ملناقشة رسالة
دكتوراه خاصة به ،ليطرح أفكارًا
لإلنتاج التلفزيوني على املحطة
الرسمية (كان قد أعلم الوزير برؤوس
أقالمها!) منها تسليم برنامج رمضاني
يومي ملقدم البرامج ميشال قزي بكلفة
عالية وجوائز سيارات وغيرها من دون
أن يعرف شيئًا عن إمكانات التلفزيون
ّ
غير املهيأة لذلك .وعندما أدرك قزي أن
املسألة ارتجال خالص ،اعتذر وعاد الى
تصوير برنامج رمضاني لتلفزيون
«املستقبل» .وال تزال البلبلة حاضرة
في تلفزيون لبنان بسبب ّسفر الوزير
وغياب مجلس إدارة قيل إنه بات قاب
قوسني أو أدنى...

نصوص لـ ِ صموئيل بكت

إخراج :هاشم عدنان
عبود
أداء:كارول ّ
هاشم عدنان
ساسين كوزلي
المترجم

ترجمة منشورات صنوبر بيروت

تجهيز ف ّني جماعي

 ١١صباحاً  ٤ -بعد الظهر

مع :دافيد حبشي
كونستانز فالم
ساره صحناوي
الصباغ
رامي ّ
جنى طرابلسي
الريسا ڤون پالنتا
حسين نخال
الدخول مجاني
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