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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
صيارفة الموت

صورة
وخبر

ـوب املـعــدنـ ّـيــة ،واألدم ـغ ـ ِة املتخم ِة
اآلن ،فــي زم ـ ِـن الـقـلـ ِ
ونفايات العقائد،
األحشاء
بنفايات
ِ
ِ
ِ
ّ
ما عــاد أحـ ٌـد ،حني يؤتى على ِذكـ ِـر الشعراء ،يتذك ُر
ّ
يات األودي ِة واملتاهات.
رسوالت
وجن ِ
ِ
الوحيِ ،
ِ
َ
اآلن ،حني يؤتى على ِذكر َ
الجمال،
ِ
َ
َ
ّ
ال َ
أحد يتذك ُر ضريبة املكابد ِة ،وعقوبة األحالم.

ال يكاد ّ
يمر يوم في 2016
إال ّ
نودع فيه نجمًا .آخر
الراحلين هذا العام كان
الممثل والمخرج البريطاني
المحبوب آلن ريكمان ،الذي
غادرنا أمس عن  69عامًا بعد
وفق
معاناة مع السرطانّ ،
بيان العائلة .وأكد البيان أنه
«فارق الحياة وسط عائلته
وأصدقائه» .كان الراحل
نجمًا سينمائيًا ومسرحيًا،
واكتسب شهرة واسعة
ّ
في بالده بفضل أدوار عدة
ّ
قدمها ،بينها بروفيسور
«سيفيروس سنايب» في
سلسلة أفالم «هاري بوتر»،
و«هانس غروبر» في فيلم
 ،Die Hardإضافة إلى
مشاركته البارزة في فيلم
Sense and Sensibility
عام  .1995نال ريكمان
جائزة الـ «بافتا» عام 1991
عن أدائه دور قائد شرطة
نوتنغهام في فيلم «روبن
هود ،أمير اللصوص»( .جالل
مرشدي ــ األناضول)

ُ ُ
َ
يذرف َ
آخر حسرا ِت ِه وكوابيسه،
اآلن اآلن ،فيما الشاعر
ُ ُ
ـوف
ال ي ـجــد أه ــل ال ـب ـيـ ِـت ،تـحــت ألسنتهم أو فــي كـهـ ِ
أدمغتهمَ ،
غير هذه الفكرة:
ّ
للصيرفي اللعني !
يا
ال ّ
شك ّأن ما ّ
يتقيأه اآلن
كيس من البطاطا،
لشراء
كاف
ِ
ٍ
ٍ
ّ
ات من اللحم،
وثالث أوقي ٍ
ِ
َ
وعشرين طلقة بندقية
بأحماض الكراهية
مدهونة
ِ
َ
بالصلوات واليورانيوم املخ َّصب.
ُوم َد َّعمة
ِ
2015/2/24

سوريا الممزقة
بعدسة الموبايل

عودة الـ «فريندز»
لمرة واحدة!

أعلن مهرجان «سوريا ألفالم
املوبايل» عن منحتي «العبور»،
و«سوريا تيوب» .واختارت لجنة
التحكيم (طالل ديركي ،وسلمى
سعيد ،وأملى سالم)  3أفالم من
أصل  28للفوز بمنحة «العبور»
وهي« :الطابق الرابع» ملجد
الحموي ،و«ميكينغ أوف» ملحمد
حجازي ،و«نزل املوبايل» مليالد
أمني .وتتيح «العبور» (5000
 )$للمخرجني املحترفني إنجاز
ّ
وثائقية ُمرتبطة بالهجرة
أفالم
والنزوح السوريني .وراحت
«سوريا تيوب» ( )$ 2000لثالثة
أفالم هي« :الحياة حلوة» ملحمد
نور أحمد ،و«حلم حقيقي» لزياد
عدوان ،و«ندی بكامل جمالها»
ّ
وتتوجه «سوريا
لطاهر مقرش.
تيوب» للراغبني في صناعة
أفالم مبنية على استثمار مواد
ّ
مصورة من سوريا على يوتيوب.
ّ
يذكر أن «سوريا ألفالم املوبايل»
سيعرض أفالمه في دورته
الثانية خالل نيسان (أبريل)
.2016

الخبر انتشر كالنار
في الهشيم على مواقع
التواصل .سيعود أبطال
مسلسل «فريندز» الشهير وفق
ما نقلت قناة  .NBCاملحطة
ّ
األميركية أكدت أن جنيفير
أنيستون ،كورتني كوكس،
ليزا كودرو ،دايفيد شويمر،
مات لوبالن ،وماثيو بيري
سيجتمعون في حلقة خاصة
تدوم ساعتني يوم  21شباط
(فبراير) املقبل .وستكون
الحلقة بمثابة تحية إلى مخرج
السيتكوم جيمس بوروز الذي
احتفل أخيرًا بإخراج حلقته
التلفزيونية األلف .وقال روبرت
غرينبلوت ،املسؤول في شبكة
« :NBCنأمل أن يحضر الكل
في املكان والتوقيت نفسيهما.
لست متأكدًا مما إذا كان األمر
سهل التحقق من الناحية
اللوجستية» .وسيشارك نجوم
آخرون في هذه السهرة .يذكر
ّ
أن مسلسل «فريندز» استمر من
عام  1994حتى .2004

اإلمام ومحفوظ
ّ
يحطان في المترو
ّ
ّ
ينظم «نادي لكل الناس» عرضًا
للفيلم املصري «بني القصرين»
(إخراج حسن اإلمام ،سيناريو
وحوار يوسف جوهر ـ ،)1962
يوم الخميس املقبل ،في «مترو
املدينة» .يستند الشريط إلى
الجزء ّ
األول من ثالثية نجيب
محفوظ الروائية الذي يحمل
االسم نفسه (صادر عام ،)1956
عارضًا على مدى  125دقيقة
املسارات الحياتية ألسرة
أحمد عبد الجواد خالل فترة
االنتداب البريطاني ،وقبيل
اندالع ثورة عام  .1919العمل
من بطولة يحيى شاهني (أحمد
عبد الجواد) ،ومها صبري،
وصالح قابيل (فهمي) ،وعبد
ّ
املنعم إبراهيم (ياسني) ،وعزت
العاليلي ،وهالة فاخر ،وآخرين.
عرض فيلم «بني القصرين»21 :
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
السادسة
(الحمرا ـ بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم76/309363 :

