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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الحب ...وأنتظر
ُأ
ُ
واصل َّ

صورة
وخبر

وصـل عـرض باليـه «بحيـرة البجـع» لمصمـم الرقـص البريطانـي ماثيـو بـورن ( )1960إلـى
المصورين.
تجمـع الراقصـون أمس بالقرب «دار أوبرا سـيدني» أمام عدسـات
أوسـتراليا ،إذ ّ
ّ
العـرض الـذي انطلـق عـام  1995فـي لنـدن ،يبـدأ اليـوم فـي المدينـة األوسـترالية ،على
أن يبقـى فيهـا حتـى  2تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبل( .سـعيد خان ـــ أ ف ب)

بانوراما

مبروك روبي ويليامز
خفف تويتر
بس ّ

ليوناردو القرد
في سهرة هالوين

وزيرة ثقافة فرنسا
«تعرف» موديانو ...ولكن

في وقت يحرص فيه العديد من
النجوم على تورية حياتهم الخاصة،
تشارك املغني البريطاني روبي
وليامز (الصورة) ّأول من أمس،
مع جمهوره لحظات والدة ابنه في
لوس أنجليس .مسرح هذه املشاركة
كان تويتر ،إذ نشر وليامز فيديوات
ّ
لزوجته عايدا فيلد وهي تتحضر
لوالدة ابنهما الثاني بعد ثيودورا
روزا (سنتان) .لكن أكثر ما أثار
الجدل هو انتعال فيلد حذاء لوبوتان
عال وهي في غرفة
أحمر ذا كعب ٍ
الوالدة .بعد اإلنجاب ،بدا التعب على
وجه الزوجة ،فيما استمر وليامز
باالبتسام إلى جانبها (الصورة)
وهو يقول « :لم أكن يومًا أشعر
بالحب بقدر ما أشعر به اليوم .وال
بالفخر بزوجتي بقدر ما أشعر به
اليوم ،لقد كانت مدهشة للغاية».

ّ
نجم وسيم يتخفى بقناع قرد مخيف.
طريقة اعتمدها املمثل األميركي
ليوناردو دي كابريو ( 39عامًا ـ
ّ
املصورين وهو
الصورة) لتضليل
برفقة مجموعة من الجميالت ،لكن
عدسات الباباراتزي استطاعت
ّ
التعرف إليه ،فيما كان يحتفل بعيد
هالوين خالل عشاء مع رجل األعمال
األوسترالي جايمس باكر في لوس
أنجليس .وليزيد شكله «رعبًا» ،عمد
بطل فيلم «ذئب وول ستريت» إلى
ارتداء قالدة من الصدف .دي كابريو
الذي يهوى مواعدة عارضات األزياء
لم ّ
يغير عادته ،إذ رافق طوني غارن
( 22عامًا) إلى عشاء رومانسي في
اليوم التالي .وفي السنوات األخيرة،
ُعرفت عنه عالقته بالبرازيلية جيزيل
بوندشني ،واألميركية إيرين هيثرتون،
وغيرهما.

من حسن الحظ أن وزيرة الثقافة
الفرنسية فلور بيلران (الصورة)
تعرف مهنة باتريك موديانو على
األقل .في حوار تلفزيوني أجري معها
أخيرًا على قناة «كانال بلوس» ،تباهت
الوزيرة بتناول غداء «رائع» مع الكاتب
الفرنسي الحائز «نوبل لآلداب»
هذه السنة ،لكنها عجزت عن تسمية
َّ
مؤلف واحد له .هكذا ،اضطرت بيلران
إلى االعتراف بأنها لم تعد تملك
الوقت الكافي للقراءة .هذه اإلجابة
«الصريحة» والكاريكاتورية ،لم تشفع
المرأة في منصبها ،إذ نالت حصة
من االنتقادات من قبل النقاد واألدباء،
أهمهم الروائي املغربي الطاهر
بن جلون ،الذي وصف اعترافها
ّ
بـ«املخجل» ،فيما طالبها املعلقون على
مواقع التواصل االجتماعي بتقديم
استقالتها.

ُ
ّ
ألن على األرض َمن أ ِح ُّبه...
ّ
ُ
أنتظره وأسعى إليه...
ألن عليها َمن
َ
ألنـنــي ال أزال (عـلــى ع ــاد ِة جميع ال ـع ـشــاق) أكـتــب الــرســائــل
وأنتظر ّ
الرد
وما ُ
زلت أقول ملن ينتظرونني هناك:
َ
َ َّ
«تسلحوا بالصبر ،وال تفقدوا الثقة بأحالمكم!
ْ
َ
أعوام مقبلة».
إن لم ِ
آت اليوم أو غدًا ...فسآتي في ٍ
ألنني ...وألنني ...وأكثر:
ٌ
أنا ضيف على األبدية...
ٌ
ٌ
عزيز ُوم َر َّح ٌب به على الدوام.
ضيف
َْ
ال أخاف نفيًا إلى ديار العدم
وال ُأ ِّ
صدق إال الحياة التي أنا فيها.
ُ
ُ
ُ
الجميع «آمل»،
أقول «أستطيع» ...حيث يقول
ُ َ
َ
ُ
وأط ْم ِئ ُن الحياة« :انتظريني غدًا!» ...فيما َيعكف اآلخرون على
كتابة وصاياهم (وصايا املوتى) كلما َّ
تهيأوا للنوم وأسندوا
َ
رؤوسهم الخائفة على وسائد املوتى.
.. ..
ّ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
إذ يهجس الخائفون« :لعلنا ال نجد أنفسنا في الغد» ،أعرف
أنني سأستيقظ غدًا ...وسأجد نفسي حيًا.
َ
وإذا حـصــل ّأن ذل ــك لــم يـتـحـقــق ،فـلــن يـكــون هـنــالــك شــركــاء
يطالبونني بتأدية الرهان.
ٌ
وأبدًا ...أبدًا ،لن يكون ثمة شهود على موتي.
.. ..
فنجان قهو ِة الحياة.
َمن يحبني سينتظرني غدًا على
ِ
ٌ
ٌّ
ُ
ُ
يده مظلة إضافية
موعدنا في الشتاء،
ْإن كان
فسينتظر وفي ِ
لي.
وإن كان في الربيع ,فسيحمل ألجلي ّ
ات اللوز األخضر
حب ِ
َ
َ
وأزهار السيكالمان التي أ ْع ُبد.
َمن يحبني سينتظر .سينتظر ويواصل االنتظار .وليس إال
ُ
ُ
ُ
صرت ميتًا.
املبغض عليل القلب َمن يفكر أنني ربما
نعم ,نعم!
ٌ
حياتي خالدة في أحالمي.
َّ ُ
ُ
ُ
ُ
والعدم هو الزلة الوحيدة غير القابل ِة لإلثبات.
ْ
ُ :
ُ
السماوات الباطلة.
اآلخر ُلعمل ِة
العدم هو الوجه
ِ
.. ..
ْ ّ
ّ
تذكروا إذن ،تذكروا!:
ً َ
حضر َ
ُ
عرس «سلمى».
بعد عشرين سنة سأ
ّ ُ ِّ
َ
ذراعي وأ َدللهم
أحفادها بني
بعد خمسني ...ستني ،سأحمل
ُ
أحببت من األلقاب واألسامي.
بما
ّ َ
ُ
وأحفادهم) أنجزت املخطط
بعد مئ ٍة أكون (بمعون ِة األحفاد
ِ
َ
لبيت األحالم.
املأمول ِ
وربـمــا بعد قرنني أو أكثر سأقف هـكــذا ،هنا أو هـنــاك ،على
القارة أو سواها ،وأصرخ بأعلى ما ُأ ُ
وتيت من ّقو ِة
تراب هذه ّ ِ
ِ
املح ّب:
ة
وشجاع
الحالم
ِ ِ
ِ
َ ّ
«أي ـه ــا امل ـب ـغ ـضــون ،ال ـك ـســالــى ،امل ــش ــك ـك ــون ،عــدي ـمــو ال ـك ـفــاء ِة
والصبر!
هنيئًا لكم الظالم الذي أنتم فيه؛
أما أنا فكما ترون
ال أزال صالحًا لحياتي».
.. ..
ّ
نعم! أنا ٌّ
حي ...ألنني أستحق.
ُ
ٌّ
حي ألنني أحلم ،وأريد ،وأستحق.
ّ
ُ
ض أن يصاب بالخيبة ويمضي.
ِمن حق ِ
املبغ ِ
ٌ
ُّ
يحب ومن هو صالح للحب)
املح ّب َ(من ِ
ّأما ِ
ّ
إال أن يواصل ّ
الحب ..وينتظر.
فليس أمامه
2014/5/16

