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صورة
وخبر

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
المسكن
ُ
الجميع أخلدوا إلى النوم:
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وبراعم الورد...
والشعراء ،والهراطقة ،والسكارى،
والطيور،
األوالد،
ُ
الجميع أخلدوا.
ََُ
َ ّ
ُ
اللصوص والقتلة واملصلون ..ساهرون.
وحدهم
ُ
ُ
ْ
َ
الخوف مسكن الجميع
ْ
ُ
واأللم.
الظالم
والخالدان أبدًا :
2012/6/20

أخاف على جحيمك

منذ منتصف األسبوع املاضي ،فتحت «ديزني الند» في طوكيو املجال أمام ّزوارها الرتداء األزياء الخاصة بأشهر
شخصيات «ديزني» ،مثل سندريال وميكي ماوس وعالء الدين ودونالد داك وغيرها .ومن املتوقع أن تشهد مدينة
املالهي األشهر في العالم نشاطات مماثلة حتى يحني موعد «هالوين» الذي يصادف في  31تشرين ّ
األول (أكتوبر)
مميزة في متاجرها ّ
املقبل .ومع اقتراب هذا العيد ،اعتادت «ديزني الند» حول العالم عرض بضائع ّ
صممت خصيصًا
للمناسبة( .يوشيكازو تسونو ــ أ ف ب)

التصدع ُ ..
ّ
كأنه ُ
جدار بيتي،
جدارك من
أخاف على
ِ
وينابيعك ومراعيك
حقولك
وعلى
ِ
ِ
أمالك أبي ،وأنا وار ُثها األوحدْ.
ُ
كأنها
ِ
ُ
والرصيف ،وشار ِة املرور .
والغيمة،
الطائر ،والشجر ِة،
أخاف على
ِ
ِ
ِ
وضحكة العاشق ،وضفيرة ْ
البنت .
وسرير املشفى،
املدرسة،
لوح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
على ِ
ّ
َ
ّ
ّ
أخاف على عكاز ِة العاجز ،ولير ِة املتسول ،وزواد ِة الفقير .
ِّ
ْ
شيء...
شيء ،وكل
أخاف على كل
ٍ
ُ
أخاف ْ
فحسب.
ْ
ّ
يتوجب ّ
فيك
إذن ملاذا
علي ِ
ُ
أنت أ ّم الخسائر والويالت-
 َِ
ّ
َ
َ
ّ
امك على جبيني وركبتي  ..وأطلب غفرانك؟
أن أركع قد
ّ ُ ِ ّ ْ ُ
َ
ّ
يك بالدًا..
ملاذا يتوجب علي أن أسم ِ
ُ ّ
صلوات الخائفني
أنت التي لم ت َعلميني من
ِ
ِ
َ
َ
إال عبادت ِك وكراهيتك ؟ !..
.. ..
ُ
أخاف عليك؟
ُ
أخاف على جحيمك  ..وقبركْ.
ِ
ِ
2012/6/21

بانوراما

فوبيا الحجاب وصلت إلى بريطانيا؟
وشم جديد ألنجلينا
ّ
...سجل أنا عربي

فرشاة األسنان ملكافحة
فيروسات الجنس الفموي

رصدت عدسات كاميرات
الباباراتزي وشمًا جديدًا باللغة
العربية على يد النجمة أنجلينا
جولي (الصورة) اليمنى من دون
ّ
ّ
ماهيته،
أن تتمكن من تحديد
وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي
ّ
ميل» البريطانية .وأضافت أن
املمثلة األميركية اختارت مكان
الوشم الجديد تحت الوشم
السابق بالعربية ،وهو عبارة
عن كلمة «العزيمة» .الكاميرات
ّ
تتبعت السفيرة الخاصة
لـ«املفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني» ()UNHCR
في مدينة سيدني األوسترالية
حيث تتابع تصوير فيلمها
ّ
الجديد  unbrokenالذي تتولى
ّ
إخراجه .يذكر أن عدد أوشام
جولي وصل إلى نحو .18

أكدت دراسة أجراها مركز الصحة
ّ
في جامعة تكساس األميركية أن
فرشاة األسنان تقي من األورام
السرطانية التي تصيب الفم
واملريء والعنق نتيجة فيروسات
الورم الحليمي  HPVالتي تلتقط
عبر الجنس الفموي .وذكرت
ّ
الدراسة أن قلة االعتناء بنظافة
الفم من بني أبرز مسببات هذه
ّ
السرطانات ،ألن من ال ينظفون
أسنانهم بالفرشاة واملعجون
يسجلون حاالت إصابة تفوق
نظراءهم بنسبة ،%56فيما
ّ
يسجل أصحاب أمراض اللثة
زيادة بنسبة اإلصابة بواقع
 .%51شملت الدراسة 3400
شخص تراوح أعمارهم بني 30
و 69عامًاّ ،
قدموا بيانات عن
صحة فمهم بني  2009و.2010

ّ
يتميز باحترام الخصوصية الدينية والعرقية
في خطوة مستغربة في بلد
واإلثنية ،منعت ّ
كلية «متروبوليتان برمنغهام» البريطانية الطالبات واملوظفات
ّ
ّ
والزائرات من ارتداء كل أشكال الحجاب ،بعدما قررت إدارتها أن «وجوههن يجب
أن تكون مكشوفة ألسباب أمنية» ،وفق ما ذكرت صحيفة «برمنغهام ميل» أمس.
ّ
وأكدت الصحيفة أن القرار أثار حفيظة الطالبات ،وتحديدًا املنقبات اللواتي
وصفه بعضهن بـ«املثير لالشمئزاز» .ونسبت الصحيفة إلى عميدة الكلية
ّ
كريستني برادوك قولها إن «الهدف هو حماية الطالب» ،نافية أن يكون هناك
ً
تمييز ،ومؤكدة وجود «سياسة واضحة للمساواة والتنوع في الكلية ،ونحن
ملتزمون توفير بيئة تعليمية آمنة للطالب».
ّ
وأوضحت برادوك أن القرار جاء في إطار «تطوير سياستنا لضمان أمن الطالب
ّ
التعرف إليهم بسهولة أثناء وجودهم
وجعل حمايتهم أولوية ،وهذا يتطلب
في كل أجزاء حرم
ّ
الكلية ،وبالتالي
على الجميع إزالة
أغطية الرأس
والقبعات والنقاب
والحجاب لتكون
وجوههم مرئية».
وتجدر اإلشارة
ّ
ّ
الكلية
إلى أن قرار
يأتي بعدما ناقش
البرملان البريطاني
يوم الجمعة املاضي
اقتراحًا يقضي
بمنع ارتداء البرقع
في البالد.

ّ
غواصة 007
بـ 860ألف دوالر
ّ
السيارة الغواصة
بيعت
الشهيرة التي استخدمت في
فيلم جايمس بوند «الجاسوس
الذي أحبني» ( )1977في مزاد
احتضنته دار «آر .إم ».اللندنية
مقابل  860ألف دوالر أميركي،
وهو أقل من السعر االسترشادي
املحدد لها ،والذي كان يراوح
بني مليون ومليون ونصف
مليون دوالر .وقال الخبير في
«آر .إم ».بيتر هاينز« :نظرًا
ّ
إلى أنه ال يمكن السير بها
ّ
السيارة
على الطرق ،جاء ثمن
ليثبت قيمة كل املمتلكات
الخاصة بالجاسوس الشهير».
ّ
ّ
السيارة جابت الكثير
يذكر أن
من املعارض حول العالم بعد
تصوير الفيلم ،قبل أن تستقر في
أحد مخازن نيويورك.

