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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
مهنة الخاسرين

«إلى آدونيس»
َ
ُ َ ُ َ
يكر ُر َ
وفدًا سماويًا ِّ
نفس ُه و»حقائقه»
الشاعر ليس م
ّ
في كل لحظ ٍة ومناسب ٍة ودهر.
َ ُ
ناق ُ
ضه مع نفسه ومع العالم،
ت
َ
َ
ُ
ّ
َ
نقض ُه لجميع ما سبق ْأن أطلق ُه وتبن ُاه من الحقائق:
ُ
َ
تلك َ
هي رسالته.
¶¶¶
ما يسعى إلي ِه الشاعر ،ليس البرهان على الحقيقة
وإثباتها (إقرؤوا آدونيس!)
َ
َ
ُ
التأكيد على ّأن الحقيقة ،الحقيقة
مــا يسعى إلـيــه:
ُ ِّ
َ
ُ
وأكبر األباطيل.
راك
وحدها ،هي أخبث الش ِ
¶¶¶

صورة
وخبر

يسـتضيف «قصـر الفنـون الجميلـة» فـي مكسـيكو سـيتي معرضيـن
بعنـوان «مايـكل آنجلـو بوناروتـي ،فنـان بيـن عالميـن» و«ليونـاردو
ّ
دافينشـي وفكـرة الجمـال» .ويضـم كل منهمـا قطعـا فنيـة سـبق أن
ُعرضـت فـي أميـركا الالتينيـة( .مانويـل فيالسـكي ـــ األناضـول)

النجوم ينتهرون ّ :Shellإياكم والقطب الشمالي

واآلخرون:
رين
وإليانلن ّ
يمر
التطبيع
منذ حصوله على تمويل من
االتحاد األوروبي في ،2006
يحاول برنامج التدريب
اإلسرائيلي «غرين هاوس»
التواصل مع مخرجني لبنانيني
وعرب بواسطة البريد اإللكتروني.
ورغم رفض العديد من املخرجني
ّ
التجاوب مع الدعوات ،يبدو أن
القائمني على البرنامج املخصص
لـ «تطوير مهارات مخرجي أفالم
وثائقية من الشرق األوسط
وشمال أفريقيا» لم يستسلموا.
هذا العام ،ما زالت املحاوالت
ّ
مستمرة لكنها انتقلت إلى
الرسائل الخاصة عبر فايسبوك،
وشملت عددًا من األسماء
اللبنانية بينها رين متري وإليان
الراهب (الصورة) ،وفق ما أعلنتا
أخيرًا عبر املوقع األزرق ،داعيتني
إلى املقاطعة .أما صاحب الدعوة
ُ
خالد نجاح
فهو ّ مغربي يدعى ّ
ّ
ويعرف عن نفسه بأنه «منسق
اإلنتاج في «املدرسة العليا للفنون
البصرية في مراكش» ()ESAVM
وبرنامج .»Greenhouse

ستون نجمًا ّقرروا املشاركة في
حملة «انقذوا القطب الشمالي»،
عبر جلسة تصوير أجراها لهم
البريطاني الشهير آندي غوت،
قبل أن يبدأ عرض اللقطات في
معرض ضخم ّأول من أمس في
محطة «ووترلو» في لندن ،على
أن يستمر حتى  26تموز (يوليو)
الحالي .العمل على الصور استغرق
ُ
 18شهرًا ،وهي تظهر املشاهير
وهم يرتدون قمصانًا بيضًا
( )T-Shirtتحمل شعار «أنقذوا
القطب الشمالي» ()Save the Arctic
ّ
مصممة األزياء
وهي من توقيع
فيفيان ويستوود .الئحة النجوم
تضم أسماء من مجاالت مختلفة،
بينهم عارضة األزياء كايت موس،
وزميلتها نعومي كامبل ،واملمثلة
جودي دينش ،واملغنية جيسي
جاي ،واملمثلة وعارضة األزياء
سيينا ميلر ،واملمثل االسكتلندي
دايفد تينانت .ومن هوليوود
هناك هيو غرانت ،وطوم هيدلتون،

وإيان ماك كيلني ،وفانيسا
ّ
مصممة األزياء
ريدغرايف ،وطبعًا
ً
ستيال مكارتني ،فضال عن أسماء
موسيقية بارزة مثل بالوما فايث،
وأوزي أوزبورن ،ومغني فرقة
«كولدبالي» كريس مارتني ،وكايلي
مينوغ (الصورة) .اختيار مكان
املعرض لم يكن عبثيًا ،إذ تصل
الساللم الكهربائية من محطة
«ووترلو» إلى ّ
املقر الرئيسي لشركة
النفط «شيل» ،التي يفترض أن تبدأ
الحفر في منطقة القطب الشمالي
هذا الشهر.
«من أكثر الضحايا املحتملني
لهذه العمليات الحيتان ،والدببة
القطبية ،وبط إيدر املهاجر» ،قالت
عارضة األزياء باميال أندرسون
املشاركة في الحملة لصحيفة
«دايلي مايل» البريطانية .ولفت
نجم «هاري بوتر» جون هرت
إلى ّأن «القطب الشمالي ّ
يعد
اإليكولوجية
واحدة من النظم
ّ
البكر القليلة الباقية .إنها مالذ
آمن لألنواع ّ
املهددة باالنقراض
وموطن الشعوب األصلية التي
نجت شعوبها من خالل الوئام مع
الطبيعة منذ آالف السنني .حان
وقت العمل» .من جهته ،أوضح
«غرين
املدير التنفيذي ملنظمة ّ
بيس» في اململكة املتحدة أنه «خلف
الوجوه الستني ،هناك املاليني ممن
يطالبون بحماية هذه املنطقة.
الحركة العاملية للدفاع عن القطب
الشمالي تنمو ككرة ثلج».

ُ
نعم ,مهنت ُه الوحيدة:
َ
َ ْ
ُ
طيء ْأسل ِم البديهيات،
أقصر
اكتشاف
السبل إلى تخ ِ
ِ
ِ
أكبر الخسائر.
وإحراز ِ
ِ
2015/1/26

