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نزيه أبو عفش

صورة
وخبر
شاركت النجمة
األميركية مارايا
كاري (الصورة)،
ّ
أول من أمس،
في نقاش حول
مسلسلها الوثائقي
المرتقبMariah's
( Worldعالم
مارايا) ،خالل الجزء
المخصص لشركة
،NBCUniversal
ضمن فعاليات
جولة «جمعية نقاد
التلفزيون» لصيف
 ،2016في أحد
فنادق بيفرلي هيلز.
ومن المقرر بدء عرض
المسلسل في 4
كانون األول (ديسمبر)
المقبل .بعد النقاش،
ّ
قدمت كاري عرضًا
غنائيًا ــ راقصًا أذهل
الجمهور( .فريديريك
أم .براون ــ أ ف ب)

تحية ألبو إيلي
الشيوعي األصيل
في  31تموز (يوليو) املاضي،
غادرنا نايا شحود ( 1957ـ
 /2016الصورة) املعروف بـ
«أبو إيلي» .اسم يطلقه الناس
الصغيرة التي
على حانته
ً
ّ
لطاملا شكلت ملجأ لكثيرين في
منطقة كاراكاس (الحمرا) .في
تحية لـ «الشيوعي األصيل»
الذي جمعهم في أوقاتهم
الجميلة والحزينة ،وحضنهم
مع األصدقاء ّ
وعرفهم إلى
ّ
وجوه جديدة ،سيجتمع محبو
نايا في  13آب (أغسطس) في
حانته ،ليقولوا له «شكرًا».
ُ
هذا ما تعلنه صفحة النشاط
الفايسبوكية ،على أن ُي َ
فصح
عن تفاصيل إضافية قريبًا.
«تحية ألبو إيلي» :السبت 13
آب ـ  21:00ـ حانة «أبو إيلي»
(كاراكاس ـ الحمرا /بيروت).
لالستعالم :صفحة النشاط
متوافرة على موقعنا

يوميات ناقصة
ُ
أهل الكابوس

ُ
حلمنا كثيرًا ,وخ ِذلنا.
ّ
ً
ُ
صلينا كثيرًا وطويال ...وخ ِذلنا.
ّ
َ
َّ
آللهةُ ،
ور ُسـ ٍـل ،وأفاقني كثيرين...
قدمنا القرابني ٍ
ُ
وخذلنا.
كثير وكثيرين،
عقدنا آمالنا على ٍ
وليمة األمـ ِـل ،خائبني ومدحورين
وخرجنا ِمــن
ِ
َ
وأشباه موتى.
َ
َ
أرح ـ ـ ُـم أ ِس ـ ّـرت ـن ــا ،وم ـع ــابـ ِـدنــا ،وع ـقــائـ ِـد قـنــوطـنــا:
الكابوس.
في الكابوس (فقط في الكابوس)
ْ
حبل نجاة.
بالعثور على
األمل
ال ّبد من
مخرج أو ِ
ِ
ِ
ٍ
ُّ
ُ
الكابوس ...جنتنا.
:
2015/8/30

أمل
ٌّ
نعم ،أنا مريض (أحمق ،غريب األطــوار ،مختل
أصالته
طراز ال يرقى إلى
عقليًا ،وسيكوباتي من ٍ
ّ َِ
الشك) .ال يرضيني ُوي ُ
شبع شهواتي «الجرمية»
سوى ْأن ّ
أزج بجميع أبناء هذه األرض الداعر ِة
ُ
ّ
أغمض
الرهبان واملجانني؛ ثم
لتأديب
مصح
في
ِ
ِ
عـيـنــي رحـمـتــي عـنـهــم جـمـيـعــا ،وأح ـكــم عليهم
بالزوال ...بزفر ٍة واحدة.
نعم :هو األمل.
2015/9/1

