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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
تطهير البيت

نعم!
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ُّ
والوثني وعابد الشجرة!
لتبق العاهرة! ليبق اللص! ليبق امللحد
ُّ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
وقاط ُع الطرق!...
واملعتوه،
واألبرص،
األعرج،
ليبق
واملتسولِ ،
ما عدا َ
ليخرج الباقون:
ذلك،
ِ
ُ
ُ
ّ
ُ
ُ
املترهلون...
والعرب ،وفالسفة العدال ِة
والجواسيس،
الكهنة،
ليخرجوا جميعًا!
أبدًا وأبدًا...
ً
:ال ُ
أريد خونة في هذا البيت.

2014/6/28

سارق

صورة
وخبر

ّ
شـاركت ّ
السـيدة األميركيـة األولـى ميشـال أوبامـا أول مـن أمـس فريـق برنامـج So You
 Think You Can Dance All Starsالرقـص خلال احتفـال  .Easter Egg Rollحـدث سـنوي
ّ
ينظمـه البيـت األبيـض ضمـن فتـرة عيـد الفصـح منـذ  137عامـا ،وقـد حمل هـذا العام شـعار
 ،GimmeFive#بمشـاركة أكثـر مـن  35ألـف شـخص ّ
تجمعـوا فـي الحديقـة الجنوبيـة للبيـت
األبيـض إلحيـاء تقاليـد هـذا العيـد( .برينـدان سميالوفسـكي ـــ أ ف ب)

حيثما كان ،وكيفما ّ
تحرك،
ُ
يقول لي:
ُ
َ َ ُ
ُ ُ
تص َّدق بكذا وكذا...
أنا أ ِنفق كذا ،...وأ ِّبد ُد كذا ،...وأعطي كذا ،...وأ
..
ّأما أنا ،أنا الخجول أحيانًا،
ً
ضرورة ْ
ألن أقول له:
فال أرى
ُ
أيها األحمق السخيف!
ُ
َ ُ ُ
نفق وال ت َب ِّدد.
أنت ال ت ِ
َ
أنت ،فقط ،ت ُ
نهب ما تعطي
ْ
وتشتري الحياة.
2014/6/28

بانوراما
ّ
المطبات الهوائية!
نيكول كيدمان في مأزق...

تمثال سنودن
ّ
غط وطار

صور تفرح
بـ«سوق عكاظ»

شارل أزنافور
ولو في التسعين!

ُ
بعيد نصبه بوقت وجيز ،أزيل
تمثال إدوارد سنودن ( 31عامًا)
ّأول من أمس من حديقة «فورت
غرين» في بروكلني في نيويورك.
نصبت مجموعة من الفنانني
ً
ّ
تمثاال برونزيًا (الصورة) ملسرب
وثائق «وكالة األمن القومي» على
ّ
صرح يخلد ذكرى أكثر من11,500
سجني أميركي ماتوا أثناء
احتجازهم على منت  16سفينة
بريطانية خالل حرب االستقالل
ّ
األميركية ،إال أن املسؤولني
سارعوا إلى إزالته .ووضع ثالثة
فنانني لم يكشفوا أسماءهم
التمثال فوق عمودّ ،
وذيلوه باسم
ُ
سنودن ،وقالوا عبر فيديو نشر
على موقع Animal Newyork
ّ
إنهم أرادوا «تسليط الضوء
على من ّ
ضحوا بسالمتهم ضد
طواغيت العصر الحالي» .ومع
ّ
حلول الظهر ،غطى املسؤولون في
الحديقة التمثال الذي يزن نحو
 45كيلوغرامًاّ ،ليرفعوه بعد ذلك
ّ
ألن «أي عمل فني غير موافق عليه
هو غير قانوني».

على وقع األنغام الشعرية
والقوافي ،تنافس طالب مدينة
صور (جنوب لبنان) والجوار
أخيرًا ضمن املهرجان الشعري
ّ
«سوق عكاظ» الذي تنظمه
«جمعية الفرح» اإلعالمية
االجتماعية للسنة الثانية على
التوالي ضمن فعاليات «اليوم
العاملي للشعر» في مركز «باسل
األسد الثقافي» .املهرجان الذي
جمع أكثر من  500شخص ،يأتي
ّ
ضمن سلسلة األنشطة التي تركز
فيها الجمعية على إحياء التراث،
وتنمية اإلنسان واملجتمع،
وتشجيع املواهب الشعرية
الناشئة .وقد فازت «ثانوية
ّ
(العباسية)
ستارز كولدج»
ّ
باملرتبة األولى ،فيما حلت
«ثانوية اإلمام جعفر الصادق»
في املرتبة الثانية ،وحصدت
«ثانوية الشهيد محمد سعد»
ّ
املركز الثالث .يذكر أن جميع
الطالب املشاركني والفائزين
حازوا منحًا دراسية وجوائز
نقدية.

طاقة شارل أزنافور (الصورة)
ّ
ال تنضب لحسن حظ عشاقه
الكثيرين! قبل االحتفال بعيد
ميالده الـ 91في ّ 22أيار (مايو)
املقبل ،سيصدر الفنان الفرنسي
األرمني األصل ألبومًا جديدًا
في الرابع من الشهر نفسه،
ّ
«للمرة
يحمل عنوان .Encores
األولى في حياتي سأصدر
ألبومًا يحكي ّ
قصة حياتي»،
قال أزنافور لـ«وكالة الصحافة
ّ
الفرنسية» .وأضاف أن املواضيع
التي سيتناولها العمل الجديد
ّ
ستتنوع بني «الحرب ،ومقاومة
الفاشية ،إضافة إلى األماكن
التي زرتها في حياتي» .ويأتي
هذا األلبوم بعد أربع سنوات
على صدور Aznavour Toujours
في  ،2011الذي ضم  11أغنية.
ّ
يذكر أن الجولة الغنائية التي
بدأها أزنافور العام املاضي ما
زالت مستمرة ،وقد قادته إلى
نيويورك ،وموسكو ،ومونتريال،
ولندن ،وبرلني ،ولوس أنجليس،
وروما ،ويريفان.

ت ـعـ ّـرضــت املـمـثـلــة األوس ـتــرال ـيــة الـشـهـيــرة
نيكول كـيــدمــان ( 1967ـ ـ ال ـصــورة) ملوجة
من االعتراضات إثر مشاركتها أخيرًا في
حملة إعالنية لخطوط «االتحاد» الجوية
اإلم ــارات ـي ــة ،لـلـتــرويــج لــرحــات طــائــراتـهــا
الجديدة من طراز  .380-Airbusفي رسالة
مفتوحة نشرتها قبل ّأي ــام ،رأت «رابـطــة
ّ
مضيفات الطيران» ( )APFAأن ممارسات
ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة وال ـ ــدول ـ ــة الـ ـت ــي تـمـتـلـكـهــا
«تـتـنــاقــض» مــع امل ـبــادئ الـتــي تعمل على
أســاس ـهــا ك ـيــدمــان مـنــذ إعــان ـهــا م ــن قبل
األمم املتحدة سفيرة للنيات الحسنة عام
ّ
 .2006علمًا بأن بطلة فيلم Before I Go To
 Sleepكانت قد ألقت كلمة في «يــوم املرأة
العاملي» الــذي صــادف في  8آذار (مــارس)
املاضي ،طالبت فيها بمنح النساء حقوقًا
ّ
مـســاويــة لحقوق الــرجــال .وحــثــت رئيسة

ال ــرابـ ـط ــة ،ل ـ ــورا غ ــادي ـن ــغ ،ك ـي ــدم ــان عـلــى
ّ
إلغاء عقدها مع «االتحاد» ألن «اإلمــارات
وخطوطها الجوية معروفة بممارساتها
ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة فـ ــي م ـه ـن ـت ـن ــا ،وم ـعــام ـل ـت ـهــا
ّ
الـبــائـســة لـلـمــوظـفــات» .وذك ـ ــرت غــاديـنــغ
ّ
ب ـ ــأن ـ ــه سـ ـب ــق ل ـص ـح ـي ـف ــة «وول س ـتــريــت
ّ
جــورنــال» أن نشرت تقريرًا يشير إلــى أن
هذه الشركة قد «تصرف العامالت في حال
حملهن ،وتـجـبــر املـضـيـفــات عـلــى العيش
في «حبس» في ّ
مجمعات آمنة» ،وفيما لم
ّ
تعلق كيدمان على املوضوع حتى كتابة
ه ــذه الـكـلـمــات ،أص ــدرت «االت ـح ــاد» بيانًا
ً ّ
نفت فيه كل ما قبل ،مؤكدة أنها «تحترم
العامالت فيها ،وتراعي حقوقهن» .يذكر
ّ
أن الرسالة املفتوحة املــذكــورة تضمن 25
ألـ ــف تــوق ـيــع ل ـن ـســاء تــرف ـضــن م ـمــارســات
الشركة وتعاقد نيكول كيدمان معها.

