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عماد 
موسى

 imadmoussa@albaladonline.com

الزر األسود

 من 
ً
 واردا

ً
كلما فتحت بريدي اإللكتروني واكتشفت جديدا

 وصول رسالة جديدة  
ً
ال معلنا ر هاتفي الجوّ مجهول وكلما  زمّ

  
ً

بدي لك األيامُ ما كنتَ جاهال أو خبر أفكر ببيت الشعر هذا :ستُ
ر طرفة بن العبد وكالة أنباء  د. وأتصوّ ويأتيك باألخبار من لم تزوّ

أو في أحسن األحوال أحد مدمني اإلنترنت الذين يقتحمون 
 قصيرة 

ً
 ومقتطفات وأفالما

ً
العناوين ويبثون الى األصدقاء أخبارا

 إباحية.
ً
ودعايات وصورا

 أمس تلقيت من مصدر مجهول، قد يكون طرفة، رسالة تتضمن  
 عنوانه  Black button سأوجزه لمن يهمهم 

ً
 قصيرا

ً
فيلما

 للفائدة: كهل في غرفة مطلية جدرانها باألبيض 
ً
األمر تعميما

عارية من األثاث جلس  خلف مكتب وأمامه على الطاولة علبة نتأ 
منها زر أسود إلى جانبها حقيبة.  في مقابل الكهل وقف شاب 

 
ً
م الكهل للشاب عرضا . يقدّ

ً
في منتصف العقد الثالث تقريبا

: إضغط على الزر يمت إنسان في العالم وتحصل أنت على 
ً
مغريا

 والمبلغ موجود في هذه الحقيبة. ال تتردد 
ً
10 ماليين دوالر نقدا

في العالم أكثر من ستة مليارات نسمة يذهب مليون و200 
ألف منهم ضحايا حوادث السير عدا ضحايا المجاعة والجفاف 

 
ً
والحروب، فاعتبر من سيمت بفعل ضغطك على الزر واحدا

من هؤالء ولن يرتب ذلك عليك أي مسؤولية. كأنه مات بفعل  
القضاء والقدر.

 قتل أي 
ً
 بعد جدل أخالقي قرر الشاب مغادرة  الغرفة رافضا

. عاد. تلقاه الكهل بمزيد 
ً
ه إلى الباب فوجده موصدا إنسان، توجّ

ض عليه   بين القبول  والرفض عرَ
ً
من الحجج، ولما أصبح مـتأرجحا

ل الخيار اآلخر: 10 ماليين دوالر مقابل 
ّ

 كي يخرج لكنه فض
ً
مفتاحا

قتل بريء مجهول  في هذا العالم.
 ضغط الشاب على الزر. فحدجه الكهل بنظرة أرعبته وقال له : 

"أنت ميتٌ اآلن." ومر على الشاشة في ثوانٍ مشهدُ حادث مروري 
ع ذهب الشاب ضحيته. نرى الدماء تسيل من وجهه ثم  مروّ

نسمع الرجل الكهل  يقول: "كان لديك مفتاح الجنة فرفضته...
وذهبتَ بملء إرادتك صوب جهنم".

 من 
ً
ني. استوعبت الدرس وانتقلت الإراديا

ّ
 إنتهى الفيلم. خض

ل. إستحضرت بالفكر أربعة  لبنانيين: مواطن  الواقع إلى التخيّ
من الغبيري ومواطن من الطريق الجديدة ومواطن من األشرفية 

ومواطن من جديدة غزير. وأمام األربعة الرجل الكهل والزر األسود 
رى فماذا سيفعلون لو واجهوا الموقف نفسه؟

ُ
والحقيبة. ت

 الجواب المفترض: مواطن يسرق المفتاح ويهرب والثاني  
يخطف الكهل لمقايضته. والثالث يسطو على الماليين والرابع 

 ،
ً
يضع المسدس برأس حامل الحقيبة  فيلقي األخير بها أرضا

وقبل إطالق سراحه يجبره أن يضغط  على الزر األسود.
هذه الشراكة اللبنانية على مستوى المواطنين. واآلتي أكثر 

.
ً
سوادا

ــان واســـتـــاذ الــفــن  ــفــن ابــتــكــر ال
للبنانية للفنون  ا في األكاديمية 
الجميلة ريكاردو مبارخو فكرة يوم 
التبولة الوطني في نيسان 2001، 
ر فيه اللبنانيون   يعبّ

ً
وأراده يوما

في كل انحاء العالم عن وحدتهم 
عبر اجتماعهم حــول هــذا الطبق، 
 للبنان وتقاليده، ووافقت 

ً
تقديرا

وزارة السياحة هذا العام على رعاية 
هذا اليوم، فأصبح السبت األول من 
شهر تموز من كل سنة يوم احتفال 

شعبي للبنانيين.
، جولة على مكان تنظيم 

ً
 بداية

مسابقة اطــيــب تبولة فــي سوق 
الطيب في منطقة الصيفي: في 
المدخل، جناح البروشور عن نشاطات 
ومنتوجات الــســوق. على اليسار، 
"بسطات" من الخضار والفاكهة 
والحبوب العضوية، وعلى اليمين، 
مجموعة منوعة من المؤن القروية 
ليابسة  ا ر  الخضا ثية، منها  لترا ا
والفاكهة المجففة والعسل والزيت، 
اضافة الى الصابون البلدي والفخار، 
وزوايا خاصة بمستحضرات التجميل 

التبولة في يومها الوطني

عت المقادير والطبق واحد   أكرم عبد الخالق ¶ تنوّ

بفئاتها الثالث، التقليدية، االبتكار 
 اضفاء بعض 

ً
وتبولة الشتاء، محاوال

األجواء الحماسية.
 المكونات تنوعت، فرأينا القرة 
والسماق وعصير الحصرم ودبس 
ـــرمـــان اضـــافـــة الـــى الــمــكــونــات  ال
االساسية في التبولة التقليدية. 
زت بالحبوب  اما تبولة الشتاء، فتميّ
المنبتة كالقمح والــعــدس مقابل 

القاورما والصنوبر والورد للمبتكرة.

ق  ا ذو أ اختلفت  مهما 
ــــإن الــمــائــدة  الــــنــــاس، ف
اللبنانية ال يمكن ان تبدأ 
اال بصحن التبولة وتنتهي 

بحبة الزيتون.

كريستي أبو فرح

ــا. يمكن ايضا التوجه  واألرتــيــزان
ــى الــجــنــاح الــخــاص بالمعجنات  ال
قها، للمرة  والحلويات والخبز لتذوّ

األولى ربما، على الطريقة الصحية.
الساعة الــحــاديــة عــشــرة، بــدأت 
المسابقة. تنافس اشــخــاص من 
مختلف المناطق على اعداد افضل 
تبولة، مع االشــارة الى رجل الماني 

شارك بتبولة زعم انها من بالده.
 قدم السيد كمال مذوق المسابقة 

 تألفت لجنة التحكيم من السيدة 
لينا حمدان والسيد وديع حداد وهما 
اعــضــاء فــي االكاديمية اللبنانية 
ــى كل  لــذواقــي الــطــعــام، اضــافــة ال
من السادة كارال هنود، جوليا عون، 
زياد ابي شاكر، منال صبري ومنال 

غندور.
 "هذه دعوة لحماية هذا الموروث 
ا من  ا لنا وجـــزءً الــذي يشكل فــخــرً
هويتنا الــوطــنــيــة"، يــقــول السيد 
وديع حداد الذي يرى اهمية الحدث 
لتبولة تحفة فنية  ا فــي تكريس 
 ،Biennale de Parisـــــ من قبل ال
لبعدها الفني غير المادي. اما السيد 
ريكاردو مبارخو، فيشدد على اهمية 
 الى 

ً
التبولة كجزء من تاريخنا، الفتا

الوانها التي هي الوان العلم اللبناني 
نفسها.

النتائج جاءت على الشكل اآلتي: جائزة التبولة التقليدية 
للسيدة سهام غانم، جائزة تبولة الشتاء للسيدة لميا سلهب، 

وجائزة االبتكار للطفلين زهرة ومحمد سلمان (10 و7 سنوات).


