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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ
ّ
الشح ُاد المسلح

ٌ
ُ
اإلنسان وحش «مقلوب»
ُ ّ
ُ
يعجز عن الوصول إليه.
يرغب إل في ما
ال
..
ُ
ّ
الشحاد الذي:
نعم ،هو
ُّ
كل ُه في ْ
الوح ِل
ُ
وعينه على التاج.
وبسبب هذا)
ربما لهذا (ألجل هذا،
ِ
َ
ُ
الحيوان الوحيد الذي َم َّـجد الطموح،
هو
ّ
النواميس واألسلحة.
واختراع
تدجني اآلله ِة،
وفكر في
ِ
ِ
ِ
2015/2/13

صورة
وخبر
ُ
تختتم اليوم
في مدينة كالي
الكولومبية
الدورة العاشرة من
«المهرجان الدولي
للسالسا» ،التي شارك
فيها آالف الراقصين
المنتمين إلى
مجموعة كبيرة من
المدارس المحلية
والعالمية .وتبارى
المشاركون في فئات
كثيرة بعروض ساحرة
من الرقصات الثنائية
والجماعية والفردية.
(لويس روبايو ــ أ ف ب)

ُ
قميص المجانين
ليس من الضروري ْأن َ
َ
َ
َ
أهدوك
قميص املجانني الذي
تكون مرتديًا
َ
يتعرفوا َ
الحب ،لكي ّ
صبيحة عيد ّ
(حشد
إليك داخل الحشد
ّإياه
ِ
ّ
العقالء والسفاحني).
ِ
َ
ْ
إنهم ق ــادرون ،حتى وأن ـ َـت تحت ســابــع أرض ،أن ّ
يشموا رائحة
ِ
ّ
َ
خوفك التي ال َيعزونها إل إلــى دن ــاء ِة عقلك ،وفـسـ ِـاد هذياناتك
وأحالمك.
ِ
..
ّ َ ٌّ
ثمة حل وحيد للنجا ِة ِمن صرام ِة نواميسهم:
ْ
ْ
مت! ...أو اجعلهم أمواتًا!
2015/2/14

الفاتيكان يطرد كاهنًا مثليًا

بدر الدين وصالح
فوز مع CEPAL

هناء محاميد
مقاومة ونص!

فاز اللبنانيان هبة الخطيب
بدرالدين وإيصال صالح
(الصورة) بجائزتني في املسابقة
األدبية ضمن املسابقة األدبية
ّ
التي نظمها «املركز األوروبي
لتعزيز الفنون واآلداب»
( )CEPALلعام  .2015وقد أقيم
احتفال تسليم الجوائز في 20
أيلول (سبتمبر) املاضي في
ثيونفيل في فرنسا .حازت
الفنانة التشكيلية هبة الخطيب
بدرالدين جائزة «أفروديت» عن
الفئة الفرنكوفونية عن ديوانها
( Ce que je veux direماذا
أقصد) الذي يحتوي على أشعار
تتواءم مع عدد من اللوحات
قضايا اجتماعية
الفنية ،ويطرح ّ
وإنسانية .علمًا بأنها كانت
قد وقعته في أيار (مايو) 2013
خالل افتتاح معرضها التشكيلي
في «قصر األونيسكو» في
بيروت آنذاك .أما إيصال صالح
فقد حصل على الجائزة الكبرى
«الفاييت» وشريط االستحقاق
ّ
الثقافي عن معلقته التاريخية.

أبت مراسلة «امليادين» في
القدس املحتلة هناء محاميد إال
أن تتقاسم معاناة الفلسطينيني
وتحديدًا أهالي بلدة العيسوية.
أصيبت هناء في وجهها ّ
جراء
قنبلة صوتية أطلقها االحتالل
الصهيوني عليها أثناء تغطيتها
اقتحام هذه البلدة املذكورة
الشاب فادي
ومنزل الشهيد
ّ
علوان .هذا األخير نفذ ّأول من
أمس عملية طعن مستوطنني
في القدس املحتلة قبل أن يقضي
بنيران العدو .سقطت املراسلة
الفلسطينية أرضًا ،وسرعان
ما ّ
تحولت هي إلى الحدث،
فيما سمعناها تصرخ من شدة
األلم .عولجت في املستشفى
ولم تستسلم ألوجاعها .هكذا،
ّقررت محاميد ّ
تحدي البطش
الصهيوني وخرجت صباح أمس
مضمدة
برسالة مباشرة وهي ً
الوجه (الصورة) ،واضعة هذا
االعتداء ضمن «االستهداف
املباشر للطواقم اإلعالمية في
القدس ،وترهيب املقدسيني».

طرد الفاتيكان أخيرًا الكاهن البولندي
كريستوف أوالف شارامسا ( 43سنة)،
ً
بعدما أحدث زلزاال في األوساط
الكاثوليكية إثر كشفه عن مثليته الجنسية
في روما .األب شارامسا الذي كان عالم
الهوت في املؤسسة البابويةّ ،كان قد أعلن
السبت املاضي خالل مؤتمر أنه يعيش

مع حبيبه اإلسباني منذ سنوات ،منتقدًا
املوقف «العدائي» للكنيسة الكاثوليكية
من املثليني« :إعالني عن األمر صعب جدًا
معاد للمثلية .أطلب منكم األخذ
في وسط
ٍ
بعني االعتبار هذا الواقع الذي يصعب
فهمه على أي شخص لم يمر بمثل هذه
الظروف».

وفي بيان رسميّ ،
عبر الفاتيكان عن
غضبه من هذا اإلعالن «الخطير وغير
ّ
املتحدث باسم
املسؤول» ،قبل أن ّيكشف
البابا فرنسيس أنه سيتم طرد الكاهن من
منصبه «فورًا» .وأتى ذلك قبيل افتتاح
الحبر األعظم أمس لسينودس مهم
لألساقفة حول العائلة.

