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نزيه أبو عفش

صورة
وخبر

يوميات ناقصة
ّ
سوريا التي «كانت»...

َ
ُ
ْ
واملقابر،
نظرت إلي هذه الخريط ِة املل َّبد ِة بالدخان
كلما
يسألونني« :ملاذا تبكي؟».
ُ
ُ
ال أعرف بماذا أجيب...
َ
ألبث ْأن ُأ َ
لكنني ما ُ
عيد السؤال على نفسي:
ّ
حقًا ،ملاذا أبكي؟
..
تريدون الحقيقة؟  /ال شيء.
ال شيء ُيبكيني سوى أنني
كأنما ّ
للمر ِة األولى
ُ
أنظر إلى خريط ِة هذه البالد
ُ
وأعرف أنها كانت ،منذ آالف السنني,
َ
َت ُّ
أضالعها على قلبها
ضم
ُ
وترتجف هلعًا ِمن َج ّزاري هذا الكوكب.
.. ..
ما ُيبكيني حقًا
ما ُيبكيني ويخيفني
يأتي ٌ
يوم ُ
ْأن َ
أنظر فيه إلى هذه الرقع ِة نفسها من الخريطة
ُ
ّ
بص ُر إل الغبار
فال أ ِ
َ
ُ ّ
وال أقرأ إل كلمة « :العدم»...
2014/7/14

كعادتها ،أثارت النجمة
األميركية باريس هيلتون
( 33سنة ــ الصورة) ضجة
فور وصولها إلى السجادة
الحمراء في الدورة الـ16
من حفل توزيع جوائز NRJ
الموسيقية الذي احتضنه
«قصر المهرجانات» في
ّ
مدينة كان الفرنسية أول
ارتدت هيلتون
من أمسً .
فستانًا طويال باللون األحمر،
كشف ساقيها وصدرها
الذي ّزينته بعقد ّ
مرصع
بالماس ،فيما امتاز شعرها
وماكياجها بالبساطة.
وأكملت هيلتون اللوك
باللونين األسود
بحذاء الفت
ّ
والذهبي .يذكر أن إذاعة
 NRJاختارتها أفضل دي
جاي امرأة لهذا العام.
(فاليري هاشي ــ أ ف ب)

بانوراما

كريسماس أحلى مع
… ماجدة الرومي
ثالثة مواعيد غنائية متتالية
تعطيها املطربة اللبنانية ماجدة
الرومي (الصورة) هذا األسبوع،
َ
َ
ميالدي ْي
إذ تطل في ريسيتال ْي
يومي الخميس والجمعة املقبلني
في «بازليك ّ
سيدة األيقونة
العجائبية لآلباء اللعازاريني» في
األشرفية ،يعود ريعهما إلى «نادي
األدب والرياضة» (كفرشيما).
ً
وتحيي السبت ريسيتاال في
«كنيسة مار إلياس» في أنطلياس
(شمال بيروت) ،من تنظيم جماعة
«رسالة حياة».
*  18و 19كانون ّ
األول (ديسمبر) ـ
 20:30في «بازليك ّ
سيدة األيقونة
العجائبية لآلباء اللعازاريني» (األشرفية ـ
بيروت) .لالستعالم70/269341 :
*  20كانون ّ
األول ـ  20:30في «كنيسة
مار إلياس» (أنطلياس ـ شمال بيروت).
لالستعالم03/873587 :

ّ
يتحول الليلة
«المترو»
إلى «جنينة األسماك»
«نادي لكل الناس» و«مترو
املدينة» ّ
يقدمان الليلة عرضًا لفيلم
«جنينة األسماك» ( 2008ـ  111د).
للسينمائي املصري املعروف يسري
نصر الله (الصورة) الذي تشارك
الكتابة مع ناصر عبد الرحمن.
هي قصة شخصني ُيفترض أن
يهبا اآلخرين ما يفتقدانه هما
ً
أصال .املذيعة ليلى تستمع ألسرار
الناس و«فضفضاتهم» ،ويوسف
(عمرو واكد) طبيب في مستشفى
ُيعالج فيه أبوه من السرطان .هما
عاجزان عن التواصل مع نفسيهما
ومع اآلخرين ،ويحاول كل منهما
بطريقته أن يتأقلم أو ينسى ،أو
يتأقلم بالنسيان ،تمامًا كاألسماك
ّ
املحظوظة ألنها ال تملك ذاكرة!
عرض «جنينة األسماك» :الليلة  18:30في
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .الدخول
مجاني .لالستعالم76/309363 :

الصغير:
ميالد األمير
وشورت ّ
وحراس
صور
ّ
سلطت الصحف البريطانية الضوء
أمس على األمير جورج ( 17شهرًا ـ
الصورة) .نجل كيت ووليام ،احتل
مساحة خاصة من املشهد اإلعالمي
من خالل نشر ثالث صور رسمية
ُ
تظهره وهو يرتدي شورتًا كحليًا
وقميصًا أبيض مع سترة صوفية
بال أكمام ّ
مزينة برسوم للحرس
ّ
أثناء السير .الصحف أوردت أن
الصور خاصة بامليالد ،فيما
ّ
أكدت الـ«غارديان» أنها التقطت
الشهر املاضي في فناء «قصر
كنسينغتون» حيث يسكن مع والديه
دوق ودوقة كامبريدج .اللقطات
التي يبرز فيها الطفل امللكي ضاحكًا
ُأخذت بعدسة سكرتير ّ
عمه األمير
هاري املدعو إيد الين فوكس الذي
ّ
ّ
مصورًا .علمًا بأن آخر
كان يعمل
مجموعة من صور جورج الرسمية
ُنشرت في عيد ميالده ّ
األول في
تموز (يوليو) املاضي.

