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صورة
وخبر

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
يتذكرهم...
خا َنهم لكي ّ
ميم عني دال عني ميم (نعم ،هذا هو اسمه ).
املهنة :شاعر.
العالمات الفارقة:
َ
البشاعة وال ْ
ال ُّ
الظلم.
يحب
ُ ََ
هات الخائفني.
ال َي ِ
حتمل تأ ّو ِ
َ
ُ
ال ي �ط �ي��ق رائ� �ح ��ة ال� ��دم� � ِ�اء وال �ج �ث��ام�ي�ن واألح ��ذي � ِ�ة
العسكرية .
...

ّ
منذ ّأول من أمس ،يطفو ّ
املجسم الذي يحمل اسم �Hippopo
مجسم خشبي كبير لفرس النهر (بطو ل  21مترًا) في نهر التايمز في لندن.
 Thamesمن تصميم الهولندي فلورنتني هوفمان ،وسيبقى في مكانه حتى  28أيلول (سبتمبر) الحالي ضمن فعاليات مهرجان Totally
 .Thamesاملهرجان يستمر طيلة هذا الشهر ،ويمثل موسمًا جديدًا مليئًا بالنشاطات واألحداث الفنية والثقافية على امتداد النهر
البريطاني الشهير( .جاك تايلور ــ أ ف ب)

بانوراما

َ
ّ
ال ُّ
املجازي)/
يحب الليل (الليل
ّْ
َ
ّ
املجازية).
(نجوم ِه
نجومه
السهر تحت
يحب
ِ
ِ
مِّ
َ
ال ّ
يحب ُمعاشرة املتألني/
َ َ َّ
يحب أن َ
ّ
واصفيه.
ذ
لذ
يكتب عن األلم ,ويت
بدموع ِ
ِ
َ
ال ّ
يحب رؤية املوت/
َ
َ
ُّ
�ار
�وره��م وأخ�ب� ِ
يحب رث��اء امل��وت��ى وال�ب�ك��اء على ص� ِ
مآ ِت ِمهم.
َ
ال ّ
الشعراء الذين يخافون الذبح/
يحب
ّ
ّ
َّ
«الحقيقي» العنيد
الشعر
يحب
َ
ّ
السك ْ
ني.
بغ ُض الرحمةُ ،وي َم ِّج ُد
الذي ُي ِ
َ
وطبعًاُ :
الجمال ...والعدل (عالمة ُّ
تعجب !.)...
يعبد
.. ..

ّ
لهذا ،وليس إال لهذا،
َ ُ
َ َ ُ
َ
قلبه،
حمل نفسه وأقالمه وفساد ِ
َ
نقطة ِآم ٍنة في العالم
وسافر إلى أقصى
ٍ
ُ
(حيث ال َيرى ،وال َي ُ
سمعـ وال َي ّ
شم)...
َ
َ
َ
ويكتب عن
س��اف� َ�ر ،فقط ،لكي يكتشف الحقيقة

الحياة.
َ
سافر إلى هناك  ...هناك...

جورج كلوني
في بحر التنصت

األمير والثلج
ألبير يتحدى فرنسوا

ضحايا الجميزة
يحتجون بالسخرية

أعلنت شركة «سوني بيكتشرز
ّ
انترتينمنت» أخيرًا أن النجم
األميركي جورج كلوني ( 53سنة ـ
الصورة) سيخرج فيلمًا عن فضيحة
التنصت على الهواتف التي طاولت
بعض رموز اإلعالم والسياسة في
بريطانيا .الفيلم مأخوذ عن كتاب
صدر في  2014تحت عنوان Hack
 Attackللصحافي نيك دايفيس،
على أن يحمل االسم نفسه .يروي
الكتاب تفاصيل اختراق الصحف
البريطانية للبريد الصوتي لهواتف
املشاهير والعائلة املالكة وضحايا
جرائم للحصول على معلومات
خاصة .وقال كلوني في بيان إن
«نيك صحافي بارع وعنيد ونحن
نعتبر تحويل كتابه إلى فيلم
ّ
شرف لنا» .يذكر أن هذه الفضيحة
الشهيرة دفعت إمبراطور اإلعالم
روبرت مردوخ إلى إغالق صحيفة
«نيوز أوف ذا وورلد» في .2011

نفذ أمير موناكو ألبير الثاني
(الصورة) تحدي «سطل الثلج»،
متحديًا بدوره الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند للقيام باملهمة
ّ
ويصور الفيديو الذي
نفسها.
نشره ّأول من أمس الحساب
الرسمي للقصر األميري على
فايسبوك األمير مرتديًا قميصًا
أبيض ،شاكرًا باإلنكليزية
األشخاص الذين سموه للقيام بهذا
التحدي خصوصًا العب الروغبي
األيرلندي براين أودريسكول .وقال:
«أشعر بالسعادة والفخر للمشاركة
في هذا املشروع الرائع ،وسأتبرع
ملنظمة  ،»ALSمضيفًا« :أريد
تسمية الرئيس فرنسوا هوالند في
فرنسا ،واألمير هاكون من النروج،
وفيليب نايت من شركة نايكي».
يذكر ّأن قادة دول ّ
عدة رفضوا
التحدي ،على رأسهم الرئيس
األميركي باراك أوباما.

«الجميزة ـ غورو سابقًا/
حاليًا شارع الليالي الالهبة من
منتصف الليل حتى السادسة
صباحًا» .عبارة كتبت على الفتة
ّ
الجميزة بالقرب من
في شارع
مخفر الدرك (الصورة) .املبادرة
تعود لجو كيروز الذي يسكن في
املنطقة منذ أكثر من خمسني عامًا،
اعتراضًا على «األوضاع الفالتة»
في الشارع البيروتي العريق.
في اتصال مع «األخبار» ،أكد
ّ
كيروز أنه رغم كل التحركات
واالتصاالت التي قام بها األهالي
سابقًا ضد ممارسات ّ
رواد
الحانات« ،فشلنا» .وأشار إلى
ّ
أن ما يحصل أخيرًا «ال يحتمل،
وخصوصًا لجهة كثرة اإلشكاالت،
وصخب املوسيقى التي تستمر
ً
حتى الصباح» ،آمال أن تمثل هذه
املبادرة الرمزية خطوة على طريق
ّ
حل هذه املشكلة.

�اده ال�ص��اب��ري��ن،
�اط� َ�ب ِ
ل� ُ�ي �خ� ِ
(م ��ن ه �ن��اك!) أب �ن� َ�اء ب �ل ِ
َ مِّ
ْ
ّ َ
املتألني ،الخائفني ،وعشاق الحيا ِة املش ِرفني على
َ
الذبح...؛ ويقول لهم جميعًا وجميعًا:
َ
يا َ
بالدي الشجعان!
أبناء
َ
ّ
اطم ِئنوا! ال تقلقوا!
أنا ٌ
ذاهب إلى «هناك»
َ َ َ َّ
ُ َ
شفق على آالمكم .
لكي أتذك َركم وأ ِ
.. .. .. ..

ّ
نعم! معكم الحق.
َ
ْ
ً
طويال أنه ُّ
يحب الكتابة عن الحياة
ذاك الذي ّادعى
...
َ َ
َ
ذهب ليكتب موته.
2014/7/19

