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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ ّ ُ
ّ
عدة الحب..

ألننا ما نحن عليه،
ّ
إال ما ُ
نحن عليه،
ألننا لسنا
ً ُ َّ ً
أسنان وال مخالب.
بال
،
ال
يريدوننا عراة ،عـز
ٍ
ُ :يريدوننا عدمًا.

صورة
وخبر

لغايـة  25شـباط (فبرايـر) الحالـي ،تسـتمر فعاليـات الكرنفـال السـنوي فـي البندقيـة ،ضمـن
احتفاليـة ّ
تعـد مـن أهـم األحـداث الثقافية فـي العالم .طـوال هـذه الفترة ،سـتغص المدينة
ّ
ّ
اإليطاليـة العائمـة علـى الميـاه باألقنعـة واألزيـاء الملونـة والمبتكـرة ،كمـا سـتضج زواياهـا
ّ
بيـن المسـرح ،الرقـص ،الغنـاء ،المسـابقات وغيرهـا .الحـدث
باألنشـطة الثقافيـة المنوعـة ّ
التاريخـي الـذي اعتـادت مدينـة العشـاق اسـتقباله منـذ عـام  1970ويجـذب المالييـن من حول
ينتهـي كمـا جـرت العـادة مـع «موكـب المـاء الصامت» الـذي يبدأ عنـد السـاعة الحادية
العالـمً ،
ّ
ويمـر فيـه المشـاركون عبـر القنـاة الكبـرى تزامنـا مـع إضـاءة الطريـق بالنيـران.
عشـرة ليلا،
(ألبيرتـو بيزولـي ـــ أ ف ب)

IN COLLABORATION WITH

طارق عامري:
معجم الجاز
ضمن سلسلة «كالم في
املوسيقى» ،يستضيف
«أونوماتوبيا ـ امللتقى
املوسيقي» (األشرفية) ،يوم
الخميس املقبل ،ورشة بعنوان
Developing a Jazz Vocabulary
(تطوير معجم للجاز) بمشاركة
املوسيقي طارق عامري
(الصورة) .يعزف األخير على
الفلوت والساكسوفون منذ
سنوات طويلة .درس املوسيقى
ّ
مهتم
والتأليف املوسيقي وهو
بأنواع موسيقية مختلفة
على رأسها الجاز .يركز املوعد
ّ
املرتقب على فهم كيف أن
تطوير لغة خاصة للجاز ّأمر
ّ
ضروري لالرتجال .وستوفر
الورشة أدوات لتطوير مفردات
ّ
ومتفردة» في سبيل هذه
«قوية
الغاية.
ورشة «تطوير معجم الجاز»:
الخميس  20شباط الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «أونوماتوبيا ـ
السابعة
امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ
األشرفية) .لالستعالم01/398986 :

Paolo Fresu
”“Tempo di Chet
A tribute to Chet Baker

TUESDAY FEBRUARY 25
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

َ
ُ
ـرار
ح ـس ـن ــا! هـ ــا نـ ـح ــن م ـن ــذ اآلن ،وف ـ ــي أس ـ ـ ِ
كوابيسنا،
أمكن من ُع ّدة الكراهية َّ
ُن َط ِّـو ُر ما َ
َ
األصلح
(العد ِة
ِ
ِ
ّ ََ
الحب) َو نـت َـر َّبـص.
ِلصيان ِة
.. .. ..
ُ
ّ
ْ
استع ّدوا!
إستعدوا إذن أيها الجبابرة الحمقىِ ،
ِ
ُ ُ َ َ َ َُّ
ُ َ
يوم نراه ٌ
سيأتي ٌ
(يوم َيصعب تخمينه ،وتـتـعذر
ُ
النجاة منه)
َ
ُ
َن ُ
يجات
قضم في ِه فوالذ قلوبكم بأجفا ِنـنا ،وت َو ِ
أحالمنا َّالل ّ
بنية.
وأسنان
جروحنا،
ِ
ِ
ِ
واستع ّدوا!
 :خافوا
ِ
أنتم ها ِلكون.

