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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ّ
ُ
الخير لليل!
صباح
ِ

صورة
وخبر

ّ
غـد األحـد .الحـدث الهولنـدي الـذي تجـري
يواصـل «آرت روتـردام» اسـتضافة ُالـزوار لغايـة بعـد ٍ
ّ
نيـل» ،يعتبـر أحـد أكثـر المعـارض الفنيـة حيوية على صعيـد الفن
فعالياتـه فـي «مصنـع فـان
ُ
ّ
ّ
التطـورات في هذا
اطلاع دائم على أحـدث
المعاصـر فـي أوروبـا .فزيارتـه سـتبقي المـرء على ّ
العالـم ،بمشـاركة فنانيـن محلييـن ودولييـن ،كمـا أنـه مسـاحة الكتشـاف مواهـب جديـدة.
(ريمكـو دي فـال ـــ أ ف ب)

ُ
صباح الخير للحزانى /صباح الخير للوحيدين /صباح
ُ
صباح
الخير ملوجوعي القلوب /صباح الخير ملن ليس لهم
خير /صباح الخير للتائهني /صباح الخير للواقعني في
ً
ً َ ُ َ
وت ّ
ّ
مد إليهم الحبل.
الجب وينتظرون آلهة أكيدة تعبر
صباح الخير ملنتظري السعادة /صباح الخير ملن ال يزالون
َ
يؤمنون بأن السعادة ممكنة /صباح الخير للناجني /صباح
الخير للموعودين بنجاتهم /صباح الخير ملن ّ
يتوهمون ّأن
َ
النجاة ال تزال ممكنة /صباح الخير للمغلوبني والحاملني
ُ
آالم األمل.
كاب
وم ِ
دي ِ
ٌ
ُ
خير" كبيرة لليائسني.
و "صباح ٍ
ُ َ َ
ّ
صباح الخير للغرقى ...الغرقى الذين (كي ال يقال :تورطوا
َ
َ
وأحالمهم العليلة
أنفسهم) ُي َز ّينون كوابيسهم
في خيان ِة ٍ
ّ
بقشةَ ،وي ّ
تشبثون بها.
صباح الخير للنائمني تحت التراب .وصباح الخير ملن
خذلهم ُ
زنازين حيا ِتهم...
املوت وما زالوا محبوسني في
ِ
ينتظرون.
صباح الخير للخائفني ،واملخذولني ،والنادمني على أنهم
َ َ
ُ
ّ
ُ
الوقت وال
أوقعوا أنفسهم في الحيا ِة ولم َيتوفر لهم
ُ
للهروب منها.
الشجاعة
ِ
ُ ّ
ّ
ُ
بعده إل
الطويل الذي ليس
ليل الحيا ِة
ِ
يلِ ...
وصباح الخير لل ِ
ُ
ليل" آخر.
"صباح ٍ
ُ
الخير» ِلعجز ِة الصباح!
«صباح
:
ِ
.. .. .. ..
ٌ
ُ
ُ
خير» خجولة وحزينة ،لذاك الذي
َو :
صباح الخير« ،صباح ٍ
ـ يومًا َ
بعد يوم وصباحًا بعد صباح ـ ال يزال ُم ّ
تشبثًا
ُ
بموقع ِه داخل مرآتي ،وال ُ
يجد َمن يقول ُله :صباح الخير!
ُ
الخير لي.
صباح
ِ
ُ
صباح نفسي لنفسي.

منوعات
هيئات ثقافية لبنانية :رفضًا لـ «صفقة القرن»!

«ملتقى بيروت السينمائي»
موعدنا في 2021

«صفقة القرن»:
المآالت والعودة

في ضوء الحراك الشعبي اللبناني
الذي انطلق في  17تشرين ّ
األول
(أكتوبر)  2019والظروف الصعبة
التي ّ
تخيم على البالدّ ،
قررت
جمعية «بيروت دي سي» إلغاء
الدورة الخامسة من «ملتقى
بيروت السينمائي» ّ
املقررة في
نيسان (أبريل)  .2020ولفتت
الجمعية في بيان مقتضب نشرته
على السوشال ميديا وعبر البريد
ّ
اإللكتروني إلى أن «بيروت دي
ُ
سي» ستبقي الجمهور على اطالع
«على كل األخبار والتطورات
املتعلقة بمشاريعنا القائمة»،
مبدية أملها في أن «نلتقي في
بيروت جديدة» لدورة  .2021تجدر
ّ
اإلشارة إلى أن «ملتقى بيروت
السينمائي» مبادرة تهدف إلى
بحث سبل تطوير صناعة السينما
في لبنان والوطن العربي ،ودعم
األعمال من أولى مراحل إنجازها
ً
وصوال إلى عرضها.

يدعو «معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون
الدولية» في «الجامعة األميركية
في بيروت» ،األربعاء املقبل ،إلى
حلقة نقاش بعنوان «مآالت «صفقة
القرن» وعودة الالجئني» .يتحدث
ّ
في اللقاء كل من :مديرة «جمعية
النجدة االجتماعية» ليلى العلي،
الزميل الباحث في السياسات
العامة في «معهد عصام فارس»
زياد الصائغ والكاتب والباحث
ّ
املتخصص في الشأن الفلسطيني
صقر أبو فخر ،على أن تديره
األستاذة الجامعية والخبيرة
القانونية مي حمود.
«مآالت «صفقة القرن» وعودة الالجئني»:
األربعاء  12شباط (فبراير) الحالي
ـ الساعة الرابعة بعد الظهر ـ قاعة
املحاضرات في معهد الـ ( AUBـ
شارع بليس /الحمرا) .لالستعالم:
ّ 01/350000
(مقسم)4150 :

تحت عنوان «رفضًا لصفقة القرن» ،أصدرت
مجموعة من الهيئات والجمعيات الثقافية
ّ
في لبنان بيانًا اعتبرت فيه أن املواقف
العربية والدولية الرافضة للصفقة التي
ُأعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب،
تظهر مدى تجاوز األمر «للحقوق املشروعة
للفلسطينيني وتجاوزها الشرعية الدولية
متمثلة بقرارات مجلس األمن واألمم
املتحدة ذات الصلة».
وفيما أعلنت الجهات املوقعة على
البيان رفضها الصفقة التي تهدر حقوق
الفلسطينيني في أراضيهم وبالدهم ،أكدت
في الوقت نفسه رفض «جميع اللبنانيني
أي َّ مفاعيل لهذه الصفقة ،وخصوصًا ما
تعلق بتوطني الفلسطينيني انسجامًا مع
مواد الدستور اللبناني وال سيما املادة
التي تنص على أن «أرض لبنان واحدة
لكل لبناني ،فال فرز للشعب وال تجزئة وال
توطني وال تقسيم» .»...كما ّ
شددت الهيئات

على التحذير من أطماع إسرائيل التوسعية
باتجاه «ثرواتنا املائية والنفطية
ّ
والغازية» ،وذكرت باتفاق ترسيم «حدودنا
الجنوبية مع إسرائيل الذي حصل في 12
ّ
كانون األول  ،1949وبالتالي فإن الشعب
ّ
يتمسك بتثبيت هذه الحدود ،كما
اللبناني
يتمسك بسيادة لبنان على مزارع شبعا
والنخيلة والغجر وباقي املناطق التي
تحتلها إسرائيل في جبل حرمون» .وأكدت
الهيئات كذلك ّ
«مقررات قمة بيروت عام
 ،2002التي تبنت مبادرة السالم العربية
التي تنص على انسحاب إسرائيل من
جميع األراضي املحتلة عام  ،1967بما فيها
إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس»،
قبل أن تهيب في النهاية بكل أبناء الشعب
اللبناني «التمسك بأهداب الوحدة الوطنية
ورفض كل أشكال العنف واالنقسام بني
ّ
مكونات الشعب اللبناني».
(قائمة املوقعني على موقعنا)

مي وجو...
دويتو جاز وسول
يوم اإلثنني املقبل ،تضرب املغنية
مي عبيد (الصورة) وعازف
الغيتار جو ّ
عواد موعدًا جديدًا
مع الجمهور في «أونوماتوبيا
ـ امللتقى املوسيقي» (األشرفية ـ
بيروت) .في هذه السهرة ،سيعمد
الثنائي إلى مزج كالسيكيات
ألسماء بارزة في عالم الجاز مع
ألحان سول عصرية لفنانني أمثال:
جوني ميتشيل ،وشيال جوردان،
وإسبرانزا سبالدينغ ،وهياتوس
ّ
كايوتي .علمًا بأن ريع هذه
األمسية يعود كالعادة إلى دعم
برنامج «أونوماتوبيا» لتطوير
املهارات املوسيقية.
حفلة مي عبيد غناء وجو ّ
عواد :اإلثنني
 10شباط (فبراير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا
الثامنة والنصف
ـ امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ
األشرفية /بيروت) .لالستعالم:
01/398986

