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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
َ
تويجات

صورة
وخبر

فـي إطـار مشـروع «أطفـال سـوريون يلتقون بالفن» ،شـاركت مجموعـة من األطفال السـوريين
فـي إسـطنبول أخيـرًا فـي رسـم جداريـة عرضهـا  15متـرًا مـن وحـي ثيمـة «الحـق فـي اللعـب».
المشـروع هـو ثمـرة تعـاون جهـات ّ
عـدة ،بينهـا «مركـز الفـن والتعليـم» و«مركـز الهلال األحمر»
فـي منطقـة سـلطان بيلـي( .عبـد الله كوسـكون ـــ األناضول)

ما َ
أعجب ُه الشاعر!
في الفرحُ ..
يؤمله ُ
قلبه،
ِ
وحني ُ
تقع التعاسة
ُ
يحلم ويقول« :لو.»...
ما َ
بني َ
ذاك وتلك
ّ
ليس إل الخواء
َ
ُ
والندم على ما ت َب َّدد.
ما يسيل من ّ
عيني ليس دموعًا.
ُ
ْ َّ
حسن محبتها.
إنها حياتي التي لم أ ِ
ٌ
صغير بيني وبني الربّ:
ٌ
ثمة فارق
ُ
أحدنا ُ
يحلم ْأن...
ُ
واآلخر ...ال يستطيع.
كلما َ
وقع بصري على وردة
ْ
ُ
ُ
ً
جمالها من َّ
عيني ...صالة مالحة.
َيسيل
ُ
ُ
ّ
الحرية،
السعادة ،مثلها مثل
ُ
ال يمكن بلوغها
ّ
نقيضها.
باقتراف
إل...
ِ
ِ
ٌ
ّ
ٌ
ُ
ِإذ الحياة عسيرة أحيانًا ،وغامضة في كل األحيان،
ال َي ُك ُّف ُ
إطالق وعوده:
املوت عن
ِ
أيها املتعبون،
ُ
تعالوا ّ
إلي ،وأنا أريحكم!
2015/2/20

ّ«معهد المعارف» في يوم الفلسفة:
أول معجم عربي متخصص

«إيموجي» أكثر إنباء
من الكلمات!
كلمة العام في «أكسفورد»
ليست كالكلماتّ .
للمرة األولى،
أعلنت املعاجم الشهيرة أخيرًا
ّ
أن كلمة  2015ليست كلمة بل
ُ
«إيموجي» تستخدم بكثرة في
الرسائل اإللكترونية ،وهي تلك
ّ
تصور وجهًا باكيًا من
التي
ّ
شدة الضحك (الصورة) .مدير
ّ«أكسفورد» كاسبر غراثول قال
إنه «يمكننا أن نرى معاناة
األحرف األبجدية التقليدية
ّ
التطور الهائل في
في مواكبة
عمليات التواصل الذي يشهده
القرن الحادي والعشرين.
وأضاف« :من غير املستغرب
استخدام الناس الـ«إيموجي»
ّ
لسد هذه الفجوات.
ّ
ّ
إنها مرنة ،وسريعة ،كما أنها
ّ
تعبر عن االنفعاالت واملشاعر
ّ
بدقة».
ّ
وقد بي بحث أجرته «سويفت
كي» ّأن الوجه الباكي من ّ
شدة
الضحك ُيستخدم بشكل كبير
عامليًا ،فيما ّ
سجل في بريطانيا
وحدها  20في املئة مقارنة بباقي
الـ «إيموجي».

ّ
ُزينة دكاش
تخرج القصص المنسية
من سينما «متروبوليس أمبير
صوفيل» (األشرفية ـ بيروت)،
ُ
تعلن املمثلة اللبنانية زينة
دكاش (الصورة) اليوم مشروعها
الجديد «قصص املنسيني خلف
القضبان» في سجن رومية
(تنظيم جمعية «كثارسيس»).
تروي دكاش تفاصيل حياة
ومعضالت نزالء املصحات
النفسية في لبنان .وسيعرض
خالل النشاط اليوم تسجيل
ملسرحيتها «من كل عقلي» التي
أخرجتها في  2013بالتعاون
مع سحر ّ
عساف ،وأنجزتاها مع
نزالء «مستشفى الفنار لألمراض
ّ
ّ
والعصبية».
العقلية والنفسية
وسيتبع العرض نقاش حول
العالج بالفن وال ّ
سيما املسرح،
ً
فضال عن مناقشة حاالت بعض
املشاركني في العمل ،قبل أن
يتم إطالق الـ  DVDالخاص
باملسرحية.
الليلة  20:00ـ سينما «متروبوليس
أمبير صوفيل» (األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/332661 :

ّ
ً
احتفاء باليوم العاملي للفلسفة ،يوقع
«معهد املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» في  24تشرين
الثاني (نوفمبر) الحالي اتفاقية علمية
مع «مركز إطالعات ومدارك إسالمي»
اإليراني في مقر «نقابة الصحافة»
في الروشة (بيروت) .تسعى هذه
االتفاقية إلى إطالق ّأول مكنز عربي
«مكنز املنطق
متخصص يحمل اسم ّ
والفلسفة اإلسالمية» .يوفر هذا املكنز
للمؤسسات البحثية واألكاديمية
ّ
متقدمًا ،واإلفادة
نظامًا علميًا توثيقيًا
من الوثائق العلمية ،كما يساعد
الباحث في معرفة موقع املوضوع
الذي يشتغل عليه ضمن النظام العام
للمنطق أو الفلسفة اإلسالمية ،وتحديد
العالقات التي يقيمها املوضوع ،إضافة
إلى تحديد أماكن وجود املعلومة ،ما
يسهل عليه العمل البحثي ،ويسمح
له بالتركيز على الجانب اإلبداعي
التحليلي .وسيسمح املكنز أيضًا
بتسهيل املنطق والفلسفة اإلسالمية،
ويجعلها متاحة حتى أمام الباحث

غير املتخصص ،عبر تقديم الخريطة
املعرفية الكاملة للمنطق والفلسفة
اإلسالمية.
ّ
وفي  26تشرين الثاني ،ينظم «معهد
املعارف الحكمية» الندوة اإلقليمية
ّ
املوسعة تحت عنوان «الفسلفة
اإلسالمية :الواقع واملآالت» ،يديرها
الدكتور عفيف عثمان .يحاضر في
الندوة رئيس قسم الفلسفة والكالم
اإلسالمي في «املعهد العالي للعلوم
والثقافة اإلسالمية» اإليراني ،الدكتور
علي رضا آل بويه ،ورئيس «الجمعية
الفلسفية املصرية» البروفسور
أحمد عبد الحليم عطية ،ومدير قسم
الدراسات في «معهد املعارف الحكمية»
الدكتور أحمد ماجد (الصورة).
إطالق «مكنز املنطق والفلسفة اإلسالمية»:
 24تشرين الثاني ـ الساعة العاشرة صباحًا ـ
ّ
مقر «نقابة الصحافة» (الروشة بيروت).
«الفسلفة اإلسالمية :الواقع واملآالت»26 :
تشرين الثاني ـ الساعة الثالثة عصرًا ـ فندق
«غولدن توليب» (بئر حسن ـ بيروت).

هكذا ردت «شارلي إيبدو»
على اعتداءات باريس
كشفت مجلة «شارلي إيبدو»
الفرنسية الساخرة أمس عن
غالف عددها ّ
األول بعد اعتداءات
«داعش» الدامية في باريس ً
يوم الجمعة املاضي ،مسجلة
موقفها مما حدث .يطغى على
غالف العدد الصادر اليوم (رقم
ّ
يصور
 )1217اللون األحمر ،وهو
شخصًا واقفًا ومصابًا بأربع
طلقات نارية ،فيما الكحول
التي يشربها تخرج من أماكن
إصابته .أما العنوان فهو:
«لديهم األسلحةّ .
تبًا ُلهم ،لدينا
الشامبانيا!» .وحاملا نشرت
الشبكة
صورة الغالف عبر ّ
العنكبوتية ،أخذت تتنقل بسرعة
بني مواقع التواصل االجتماعي.
وكانت يد اإلرهاب قد ضربت
باريس ّ
للمرة األولى هذا العام
في كانون الثاني (يناير) من باب
املجلة املذكورة ،إذ لقي  11من
فريق عملها حتفهم ّ
جراء هجوم
ّ
تعرض له ّ
مسلح ّ
مقرها في
العاصمة الفرنسية على خلفية
نشرها صورًا وصفت باملسيئة
للنبي.

