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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

الذين َيعملون «حزانى»

صورة
وخبر

بعيـد إحيائـه حفلـة ضمـن فعاليـات مهرجـان سـونيك ّالموسـيقي فـي
أمس في
طوكيـو ،شـارك المغنـي األميركـي فاريل وليامـز ( 42عامـا) أول من ّ
نشـاط ترويجـي فـي العاصمـة اليابانيـة .وقد أعلنت شـركة آبل أمـس أن صاحب
أغنيـة  Happyسيشـارك في مهرجانها الموسـيقي الذي سـتقيمه في لندن
فـي أيلـول (سـبتمبر) المقبـل إلـى جانـب  ،One DirectionوFlorence + The
 Machineوغيرهمـا( .يوشـيكازو تسـونو ـــ أ ف ب)

ً
ّ
طرق الحياة ،كان
ما تدفعونه ِ«د َّيـة» للسفاحني ،والكهنةِ ،
وقاطعي ِ
ُ
َ
املوت
أجدر أن تدفعوه لضحاياهم ِمن األبرياء الذين ِسيقوا إلى ِ
دونما رحمة:
ُ
ُ
ُ
ِّ
ُ
ُ
بألغام رس ِل الحقيق ِة
لألطفال الذين فجرت لحومهم وأدمغتهم
ِ
ّ ِ ّ
اس الحق...
وحر ِ
ََ
ّ
َ
َ
ْ
ّ
«شهود
بسبب الحياء ال أكثر ،كتمن نحيبهن عن
هات اللواتي،
ِ
لألم ِ
ِ
ُ
وراء أحداق ّ
تنقلب إلى ما َ
ُ
هن
الدموع
األلم» العاطفيني ،حتى صارت
ِ
ً
ظلمات منابعها األولى...
عائدة إلى
ِ
من األجفانّ .
دموعهن ّإل ما َت َس َّر َب َ
ّ
ّ
لكن
هات اللواتي لم تروا من
األم ِ
ً
َ
ّ
أحدًا لم يفكر في الدموع التي ت ُّ
والقلوب
رتد فائضة في األحشاء
ِ
واألرحام.
ً
بدال عن ورد ِة الجثمان
َ
َ
كان األجدر أن ّ
«صاحب الجثمان».
تتبرعوا بنسم ِة الصداقة ملن كان
َ
ُ
يطلبون دموعًا وال وردًا.
(األموات ال
ّ
قيد حياتهم:
كانوا فقط يريدون أن يظلوا على
َ ِ َ
ً
ّ
كانوا ،بديال عن الشفقة ،يريدون حماية ما يستحق الشفقة).
ً ّ َ ُّ
شاهدات األضرحة،
عما تـخطونه على
وبدال
ِ
َ
َ ََ
وجوه من قتلوا واستباحوا.
كنتم ارفعوا الصرخة في
ِ
ً
«نشيد املوت»
بدال عن
ِ
َّ
َ
كنتم قولوا :الحياة ،وال شيء أقل ِمن الحياة!
ً
وبدال عن ّ
التأسي،
ْ
الحب ،وكونوا ّ
«الحب» ،واصنعوا ّ
ّ
حراسًا ُمخلصني على
كنتم قولوا
منازل الحب.
أعتاب
ِ
ًِ
ْ
وبدال عن أن تكونوا أنتم «أنتم»
َ
َ
َ
َ
كان األجدر أن تكونوا أسالفكم القردة ،أو َو َرثة عروشكم النـ ِتـن ِة:
الخنازير.
ّ
ِّ
ِّ
ً
وبدال عن كل ،وكل ،وكل: ...
صيروا أمواتًا!
ِ
2015/2/12

«على الطيبة القونا» حتى نهاية األسبوع!
داني األمين

«مزيان» غدًا
أجواء «كهربائية»

برج جديد
يصل األرض بالسماء

األجواء في حانة «مزيان»
(الحمرا ـ بيروت) ال تهدأ أبدًا هذه
الفترة .بعد الجاز والفولكلور
وغيرهما ،ستكون غدًا الخميس
السهرة مخصصة للموسيقى
اإللكترونية .هكذا وتحت عنوان
ْ ّ
«السلك ملس» ،سيكون الحاضرون
ِ
على موعد مع مجموعة من
الدي .جاي .الذين سيحيون
حفلة «كهربائية قاتلة بامتياز»،
على حد التعبير املستخدم
في التعريف عن الحدث عبر
الصفحة الفايسبوكية الخاصة
به .الدي .جاي .هم ّ
«فران» و«كرم»
و«نفتالني» ،إضافة إلى ضيف
الشرف أيمن نحلة .فإذا كنتم من
ّ
محبي ّهذا النوع من املوسيقى،
ومن عشاق الرقص ،فال تضيعوا
الفرصة.

حصلت شركة Thoth Technology
الكندية الشهر املاضي على براءة
إختراع من الواليات املتحدة لبناء
برج بارتفاع  20كيلومترًا ،لخفض
تكاليف مهمات استكشاف الفضاء.
ستبني الشركة مصعدًا فضائيًا
أطول بـ ّ 20
مرة من «برج خليفة»
ُ
في دبي (ارتفاعه  829مترًا ،ويعد
أعلى مبنى في العالم) .لدى البرج
ّ
«بنية أساسية ُمجزأة إلى قطع،
ّ ّ
تتكون كل منها من خلية واحدة
على األقل من خاليا الضغط ،التي
يمكن أن تمأل بالهواء ،أو بأي غاز
ّآخر» .وتعتقد Thoth Technology
أنه سيكون للبرج أهمية كبيرة
في إطالق سفن الفضاء من طبقات
الغالف الجوي العليا لألرض،
بسبب انخفاض إستهالك الوقود
بنحو الثلث ،فيما
عند إطالقها ّ
يؤكد العلماء أنه يمكن إستخدامه
ملهمات البحث العلمي والسياحة
الفضائية ،وفي مجال االتصاالت،
وفي حقل االستفادة من طاقة
الرياح.

ْ ّ
«السلك ملس» :غدًا ـ  22:00ـ في حانة
ِ
«مزيان» (الحمرا ـ بيروت  /بناية
«رسامني»).الدعوة عامة .لالستعالم
والحجز 01/740608 :أو 71/293015

كل النشاطات التراثية والرياضية
والفنية اجتمعت في مهرجان واحد
في بلدة الطيبة الجنوبيةّ .
تحولت
ساحة البلدة وحديقتها العامة إلى
مركز استقطاب لألهالي واملغتربني.
«على الطيبة القونا» هو عنوان
ّ
املهرجان الذي تنظمه البلدية ويستمر
حتى  22آب (أغسطس) الحالي .وهو
ّ
يمكن املشاركني من إبراز مواهبهم،
وعرض منتجاتهم املحلية ،واالنخراط
في مباريات الرسم والفنون« .الفكرة
ساهمت في توعية األهالي إلى أهمية
اإلنتاج املحلي واملحافظة على البيئة
والتراث» ،يقول رئيس البلدية عباس
ذياب ،موضحًا ّأن ّ
«ربات املنازل
تشجعن على زيادة إنتاجهن من املونة
البيتية وصناعة الصابون واألدوات
املنزلية التي تعلمن طريقة صنعها
من خالل الدورات التدريبية التي
تشرف عليها البلدية» .فقد عمدت

ً
أحالم حنجول مثال الى جمع أوراق
الصحف والكتب املهترئة ،والنفايات
البالستيكيةّ ،
وحولتها إلى أدوات
منزلية ،كما ُع ّرضت أنواع مختلفة من
الصابون املصنع في املنازل واملستخرج
من الشوكوال وزيت الغار والقهوة...
واستفادت البلدية من املتطوعني في
جمع صور قديمة للبلدة تظهر تاريخها
وأعمال رجاالتهاّ :
تحول ساحة
ّ
ّ
البلدة إلى خط تماس أيام االحتالل
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،وأول رئيس بلدية ،وأول
بوسطة .وعرض الفنان خليل برجاوي
مئات من الطوابع البريدية القديمة
التي جمعها من لبنان ودول العالم،
ً
فضال عن عرض فيلم وثائقي عن تاريخ
ّ
الطيبة وتطور حياة أبنائها .يضم
الشريط مقاطع فيديو ّ
صورها أبناء
البلدة خالل السنوات األربعني املاضية.
واستغل الحدث إلقامة عشاء قروي،
شاركت فيه معظم ربات املنازل ،إضافة
إلى مسابقات رياضية في كرة القدم
وشد الحبال.

يا ّزعران صور
فكوا عن السالحف
ّ
جمعية APAFاملعنية
نشرت
بالدفاع عن الحيوانات وحمايتها
أخيرًا فيديو على صفحتها على
فايسبوك ُيظهر ّعددًا من الرجال
واألطفال وهم ُيعذبون سلحفاة
ّ
بحرية كبيرة على شاطئ صور.
ّ
صحيح أن تعذيب أي كائن أمر
ّ
مستنكر ،غير أن هذا النوع من
السالحف يتمتع بأهمية كبيرة
ّ
ألنه مهدد باالنقراض في لبنان
بسبب النفايات ،واالستهالك
البشري للسالحفومنتوجاتها،
وصيد األسماك العشوائي الذي
يحصد الكثير من السالحف
أيضًا .وكان مجلس الوزراء قد
أعلن هذا العام يوم الخامس
من ّأيار (مايو) يومًا وطنيًا
ّ
البحرية في لبنان،
للسالحف
ّ
للتوعيةإزاء أهمية حمايتها
ّ
من االنقراض .يذكر أن في لبنان
ّ
نوعني من هذه السالحف ،األول
هو السلحفاة الضخمة الرأس،
ّ
البحرية
والثاني هو السلحفاة
الخضراء.

