الجمعة  24تموز  2015العدد 2647

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ظمأ

يقول دستويفسكي العظيم:
َ
ّ
ّ
«إن الرغبة في الفوضى إنما تنشأ ،ربما في
غالب األحيان ،عن ظمأ ٍّ
خفي إلى النظام».
ّ
الصريح إلى
الظمأ
إضافة:
في
يرغب
كان
ه
ولعل
ِ
الجمال.
ّ
ّ
وبالغة
الصح ِة
الفرضي ِة شديد ِة
مقاربة هذه
في
ِ
ِ
ّ ْ ّ
العطش
العمق ،ال أستطيع إل أن أفكر في:
ِ
َ
ِّ
واملتطرف
والنزوع املست ِت ِر
الصريح إلى السالم،
ِ
ِ
اقتراف الجرائم.
إلى
ِ
2015/2

ُ
أداة النسيان

صورة
وخبر

ّ
شهدت الساحة الحمراء في موسكو أول من أمس مهرجانًا خاصًا باألزهار .على مساحة
ّ
مربع بالقرب من متجر  GUMالشهيرُ ،عرضت  586ألف زهرة من  28فصيلةّ ،
تنوعت
 3800متر
ألوانها بين األصفر ،األرجواني ،األحمر ،الزهري ،األزرق ،والبنفسجي( .صفا كاراجان ــ األناضول)

أقدم نسخة للقرآن
في جامعة برمينغهام؟

صيدا معروف سعد
ّ
تتذكر محمود درويش

عثر باحثون في جامعة
«برمينغهام» البريطانية
أخيرًا على صفحات من إحدى
نسخ القرآن التي ّ
تبي بعد
فحصها بتقنية الكربون
ّ
املشع ،أن عمرها يبلغ نحو
 1370سنة ،ما قد يجعلها من
األقدم في العالم .وقد بقيت
األوراق في مكتبة الجامعة
ّ
ملدة قرن من دون أن يلتفت
إليها أحد ،إذ حفظت مع
مجموعة أخرى من كتب
ووثائق عن الشرق األوسط،
وفق ما ذكر موقع «بي .بي.
سي.».
وهذه النسخة هي جزء من
مجموعة «منغنا» التي تضم
أكثر من  3000وثيقة من
الشرق األوسط جمعها في
العشرينيات ألفونس منغنا،
القس الكلداني املولود قرب
مدينة املوصل في العراق.
وقد قام منغنا برحالت إلى
الشرق األوسط لجمع الوثائق
برعاية إدوارد كادبري الذي
ينتمي إلى أسرة ُعرفت
بصناعة الشوكوالتة.

تحت عنوان «كزهر اللوز أو
أبعد» ،تقيم الجمعية الثقافية
والفرقة املسرحية «منوال» ،في
ً
 9آب (أغسطس) املقبل ،احتفاال
في الذكرى السابعة لغياب
الشاعر الفلسطيني محمود
درويش (الصورة) ،بالتعاون
مع «مركز معروف سعد
ّ
يتضمن االحتفال
الثقافي».
ّ
تجهيزًا فنيًا عن الراحل في
ّ
ومشهدية
قاعة معرض املركز،
ّ
مسرحية من قصائده لـ«منوال»
( 15دقيقة) ،إضافة إلى
شهادات حية من شخصيات
ّ
عدة بينها :مرسيل خليفة،
وشوقي بزيع ،وصقر أبو فخر.
وهناك أيضًا لقاء موسيقي من
شعر درويش مع ربيع سالمة
ّ
وأمل كعوش ،على أن يتولى
ّ
مهمة التقديم محمود سروجي
الذي استضاف درويش مرارًا
في صيدا في السبعينيات.
«كزهر اللوز أو أبعد» 9 :آب20:00 :
ـ «مركز معروف سعد الثقافي»
(صيدا ـ جنوب لبنان) .لالستعالم:
367783/70

ّ ََ
ُ
العدو األل ُّـد لدماغي وأفكاري:
«القلم» هو
كأنما
َ ُ
ُّ
ُ
ُ
ويحل الظالمُ
ُ
حالا أمسك به ،تهرب الفكرة
املطلق.
ُ َ ْ َ
ُ
«لتثبيت» النسيان.
األدوات
 :القلم أصلح
ِ
ِ
2015/2

