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�إ�ضاءة
�أدوني�س كعا�شق �ضال...
ّ
يجدد ع�شقه لبيروت!

7

ثقافة وفنون
متعة القراءة ّ
الحب
ولذة المفاج�أة وفرح ّ
في حكايات محمد �أبو علي الق�صيرة�« ...ضوع اليا�سمين»

كلماتكم

زاوي���ة يومية ننشر فيها ما
يَ�� ِردن��ا م��ن ق�� ّرائ��ن��ا األع���� ّزاء ،من
قصائد شعريّة ونصوص نثريّة،
يصب
وقصص قصيرة ،وك ّل ما
ٍ
ّ
في أدب المقالة .لتكون «البناء»
منبرا ً لكلماتكم وإبداعاتكم التي
اإللكتروني
ترسلونها إلى البريد
ّ
التالي:
ahmadtay999@ hotmail.com

ال ترحلي

النمسا ـ طالل مرتضى
الحب والجمال
يحقّ لها أن تسمو كإلهة ،وحدها «أفروديت» إلهة
ّ
مفتاح س ّر الحياة ،وكينونتها.
من أعطاها حقّ استالب العقول ،من ش ّرع لها الخيانة؟
ليس مسموح لسواها ارتكاب معصية العشق على مرأى عيون
عشيقها األول واألخير ،الذي كلّما أدمنت في طعنه ازداد ولها ً بها؟
الحب المكين ،أم وسم الله
من علّم العاشق الغيّور السماحة ،أهو
ّ
ً
ّ
المصلوب على أعتابها ،كحارس سقط سهوا من دوال أسطورة؟
كيف ال وهي المكتملة ،بحسب قوله واألقرب إلى قلبه .تلك هي
حكاية العشق الذي ال تخبو جذوته على م ّد الدهر.
هكذا تعشق اإللهة ،تسمو ،وأ ّيما سم ّو ،حين تتخ ّفى «أفروديت»
من أناها ،لتصير الحقة تتلى في معبد وليّها «لهيفيستوس» ،ذاك
اإلله اإلغريقي ،وطروادة عطره.
ال تلوموا الفتى ،دع��وه يغرق في ه��واه ،دع��وه يتف ّرس معبودته
ك �ع��اش��ق ف��ج��ع ،م �ث��ل راق � ��ص م ��ن ع��ص��ور أث �ي �م��ة ح ��ن اآلن إل��ى
«زورباويته».
إنها بيروت ،أنه أدونيس ،صنوان لم تقطع صروف الدهر حبال
ودّهما ،على رغم خياناتها المتك ّررة له ،نامت أل��ف ،ألف م� ّرة في
أسرة أصدقائه ،مارسوا معها ك ّل طقوس الكآبة والكتابة.
يقاطعها ،تقاطعه ،يقيم عليها ح ّد الحبر ،تقيم عليه واجب الصالة،
فيعودها طائعاً ،صائعا ً مثل إله منبهر.
مساء اليوم ،مملكة الحبر تفتح «خوابي الكالم» من دون منة،
ليشرب عشاق بيروت نخب اللقاء األثيري .أدونيس ،يح ّل ضيفا ً
كعادته مثل نورس ض ّل شاطئ أمانه .لتبقى وحدها منارة بيروت
تلويحة شال من عطر ،من شعر ،تهدي من ضلّوا سبيل قلوبهم،
درب الخالص.
ف��ي ح��وار يتخ ّفف العفوية ـ عبير ش��رارة اإلع�لام�ي��ة ،ومقدّمة
برنامج «خوابي الكالم» على شاشة تلفزيون لبنان ـ يذهب بالضيف
المك ّرم أدونيس إلى ضفاف بعيدة ،أبعد من قصص الشعر وسهوبه،
وأعمق من حوامل قصيدة النثر ومضمراتها ،وأثمن من وهج نوبل
الب ّراق ،وثيمات الفلسفة.
هذه الم ّرة أنتم مع أدونيس اإلنسان ،الكيان...
اإلنسان الذي يحقّ له أن يراهق ،وأن يشقى و ُيشقي.
أي حدود.
اإلنسان الذي يحقّ له العشق دونما ّ
ً
اإلنسان الذي ال يكون إلاّ حين يكون ح ّرا ،ألنه الح ّرية.
أدونيس اليوم ليس ذلك الفتى الذي كان يتل ّظى وراء شجرة ليقرأ
بت والشمس وجها ً
الشمس ،هو أق ّر ملء فمه :لم تعد هناك شجرةّ ،
لوجه.
أدونيس الذي عشقته ك ّل العواصم وأرضعته لُبان ضوئها ،عاد
َكابن ضال ليعلن« :أنا أعشق بيروت».
وللكالم بقية هناك...

د .مهى جرجور
وتصير القراءة متعة في «ضوع الياسمين» ،قراءة نهمة
تطالب بالمزيد من رقيق الشعر والحكايات والخواطر
غني في الصور،
والحواريـات التي ابتدعهـا خيـال مبدع
ّ
يُتقن التغلغل إلى األعماق ،فيح ّول العاديّ إلى غير عاديّ ،
ويجعل عناصر الطبيعة في تناغم ت��ا ّم تحاكي اإلنسان
الحب ،وتجعلـه عنوان االعتـراف باآلخـر ،وس ّنـة كـ ّل
وتمجد
ّ
ّ
تعامـل معـه.
وينطلق المبدع محمد أبو علي في ياسمينته الثانية /
حكاياته القصيرة من بدايات مؤ ّرقة ،فيها ضالل وشيخوخة
وعجز ،فيها تعب من هرم ومن وجد ،أو شراسة ،أو نكران ،أو
أقنعة وسدود ،أو فعل ندامة ،أو سقم ،أو ضياع في قاع ...
تالق ،ورغبة
وفي متونها رغبة في حوار ،في ريّ ظمأ ،في
ٍ
في صوغ حياة جديدة في قالب جديد ،رغبة في خلق كون
��ي مختلف ،يتش ّكل من تناغم شديد بين ق ّوة اإلنسان
دالل ّ
فتتأسس بذلك متعة
الحب،
 /الشاعر ،والق ّوة المغيّرة/
ّ
ّ
ال��ق��راءة ،وتمت ّد مع مالحقة القارئ لمجموعة من الصوَر
والسرد والحوار،
المستمدّة من عوالم الطبيعة ورمزيتها،
ّ
وغيرها من عناصر لغوية وبصرية تط ّوعها شعرية محمد
أبو علي المبدع لتقديم خطوات الخروج من عوالم المرض
والعجز والجفاف الذي يغرق فيه اإلنسان العربي المعاصر،

الممثل بالياسمينة ،إلى عوالم النور والفرح والشباب ،وكل
ما يمكن أن تحمله كلمة «الضوع» من معانٍ  ،ترتقي بال ّنفس
اإلنسانية ،وتجعلها تتفلّت من ثقل المادة ،من عقدها ،من
عفنها ،من عبوديتها ،لتنساب بح ّرية في الفضاء مح ّملة
نوراني
بقدرة عجائبية ،تح ّول الواقع الماديّ إلى واق��ع
ّ
خصب ،بال حدود أو روادع.
وتستم ّر متعة ال��ق��راءة ف��ي ق���راءة لغة ال تشبه اللغة
القاموسية ،تكتسب دالالتها من سياق بعيد من السياقات
ال��خ��اص المعنون باالتحاد
التقليدية ،خالقة سياقها
ّ
اإللهي ،ونبذ التعجرف بهدف
والتكامل والصالة في حضرة
ّ
صوغ عالقة نوعية بين ال��ذات واآلخ��ر ،سواء أكان ف��ردا ً أم
جماعة ،وبين الذات وخالقها .وبذلك يُسقط المبدع أسباب
االغ��ت��راب وف��ق��دان التواصل والشعور بالنفي على عتبة
بالحب ،مك ّثفا ً بذلك التجربة اإلنسانية
التواصل المحكوم
ّ
مكاني حاضنٍ  ،يتم ّثل بالطبيعة المحاكية لإلنسان
في إطا ٍر
ّ
وحاالته الشعورية .تالياً ،تش ّكل حكايات «ضوع الياسمين»
مرتعا ً لتنويع صوريّ رمزيّ مميّز يتالحق في ذهن المتل ّقي،
ويفرض نفسه وبصماته في وجدانه ،فينجح بشكل مستم ّر،
ومع ك ّل قراءة في تعميق فهم المتل ّقي حاجاته األساسية
ككائنٍ متميّز عن الكائنات األخ��رى ،م ّتحد معها في آن،
وينقله من حال نفسيّة إلى أخرى بحركة سردية رشيقة،
فتتك ّون ل ّذة المفاجأة في المتل ّقي .وتبهره القفزات السردية

من هنا وهناك
ت�صور �شخ�ص ّيتها الثالثة في «�سايكو»
�أمل عرفة
ّ

فال�ش
{ كشفت الممثلة المصرية ميرفت أمين أنها ستبدأ خ�لال أيام
التحضير لمسلسل «قصر العشاق» الذي تشارك في بطولته إلى جانب
حسين فهمي وع�� ّزت العاليلي وسهير رم��زي ،وهو من تأليف محمد
الحناوي وإخراج عمر عبد العزيز.
من ناحيته ،أكد مؤلف الفيلم محمد الحناوي أن العمل اجتماعي
رومنسي عصري ،وبعيد عن اإلطار العام للسياسة ،ويرصد االختالف
بين جيلين على مستوى الفكر والثقافة ولغة التواصل والعادات.
{ لألسبوع الرابع على التوالي ،تصدر فيلم «Rogue One: A
 »Star Wars Storyإيرادات السينما في أميركا الشمالية وحصد 22
مليون دوالر من  4175دار عرض.
فيما جاء الفيلم الكوميدي «  »Hidden Figuresفي المرتبة الثانية
حيث حصد  21.8مليون دوالر من  2471موقعاً.
وإذ ال ب ّد من اإلشارة أنّ تساقط الثلوج في شرق الواليات المتحدة ح ّد
من أعداد مرتادي السينما بشكل عام يومَي الجمعة والسبت الماضيين،
فإنّ فيلم الرسوم المتحركة « »Singجاء في المركز الثالث بإيرادات
بلغت  19.6مليون دوالر.
فيما جاء فيلم «  »Underworld: Blood Warsفي أ ّول عرض
له في المرتبة الرابعة بإيرادات بلغت  13.1مليون دوالر بعده الفيلم
الغنائي « »La La Landبعشرة ماليين دوالر.
{ حضرت النجمة بريانكا شوبرا فعاليات حفل توزيع جوائز
« »Golden Globesبدورته السنوية الـ 74في كاليفورنيا.
وأطلّت بريانكا على المسرح برفقة الممثل جيفري دين مورغان
لتقديم جائزة أفضل ممثل دراما تلفزيونية في مسلسل «»Goliath
لِبيلي بوب ثورنتون.
{ قالت الممثلة والمخرجة والمعالجة بالدراما زينة دكاش أن ال
وقت لديها لمتابعة الدراما ،وأضافت :بصراحة هي ال تستهويني ،إذ
كلّما أرى مشهدا ً من مسلسل ما أقول« :يا ربّي دخيلك شو عم بيصير؟»،
هي مسلسالت أشبه ب ُنسخ مش ّوهة من « »Falcon Crestحيث البطل
تحب والده الذي يعود ليغرم ِبابنتها
يحب شقيقة البطلة ،والشقيقة
ّ
ّ
التي ُتغرم بحفيده!
وأضافت :ال أستطيع متابعة هذا النمط ،وال جهاز تلفزيون لديّ في
البيت ،وإذا كان هناك برنامج مه ّم ج ّداً ،أذهب إلى منزل أ ّمي ألشاهده.
{ يخوض الفنان المصري عمرو يوسف السباق الرمضاني المقبل
بمسلسل «نقطة ومن أ ّول السطر» ،تأليف ورشة كتابة تحت إشراف
الكاتب أحمد شوقي وإدارة محمد أمين راضي ،وإخراج إسالم خيري،
ّ
المرشحين
حيث يعمل ص ّناع العمل على إنهاء التعاقدات مع الفنانين
للمشاركة في البطولة بعد التعاقد مع دالل عبد العزيز.
ويدخل عمرو يوسف المسلسل الجديد ،بعدما ح ّقق نجاحا ً كبيرا ً عبر
مسلسل «غراند أوتيل» الذي عُ رض في الموسم الرمضاني الماضي.
{ بدأ الممثل المصري يوسف الشريف تصوير مشاهده األولى
في مسلسل «كفر دلهاب» داخل أحد الستديوات الخاصة في منطقة
األهرام.
المسلسل من بطولة :روجينا ،رامز أمير ،ندى موسى ،مي القاضي،
محمد أبو الوفا ،محمود حجازي ،محمد حمدي ،صفاء الطوخي ،رانيا
الخطيب ،ورحاب عرفة ،تأليف عمرو سمير عاطف ،وإخراج أحمد نادر
جالل.
{ تم ّكن ألبوم موسيقى فيلم الرسوم المتحركة «موانا» من التقدّم
أربعة مراكز ليحت ّل المركز الثاني هذا األسبوع في قائمة «بيلبورد»
األميركية األسبوعية ألفضل  200ألبوم .وحقق األلبوم مبيعات بلغت
 64ألف وحدة .بينما بقي ألبوم النجم برونو مارس « 24كيه ماجيك»
في المركز الثالث مع بيع  45ألف وحدة أخرى من األلبوم.
وتحصي قائمة «بيلبورد  »200الوحدات من مبيعات األلبومات
ومبيعات األغاني (عشر أغانٍ تساوي ألبوما ً واحداً) واالستماع المباشر
على اإلنترنت ( 1500استماع يعادل ألبوماً).

السريعة الملتقطة التح ّول من الهرم إلى الشباب ،ومن العقم
إلى الخصوبة ،ومن الخوف إلى السكينة ،ومن الرفض إلى
ّ
الشك إلى اليقين ،ومن العتب إلى الرضى ،من
القبول ،ومن
يتجسد في
الحب ،بفعل عنصر مبدّل مغيّر
الكراهية إلى
ّ
ّ
الحب وما يفترضه من رج��اء .فتتح ّول
االمتثال لشريعة
ّ
حكايات محمد أب��و علي إل��ى لحظات جمالية تتبلور في
صيغة من أكثر الصيغ المغروزة في الوعي الجمعي ،واألكثر
فعالية منتجة ،واألكثر تأثيرا ً  ،يشدّها خيط رفيع ،يتمركز في
نهايات حكاياته التي يختارها فاصلة بين زمنين ،مغيّرة،
م��زه��رة ،تجعل االحتفاء بلقاء اآلخ��ر لعبة بالغية متقنة
الحبك ،تفلح في ش ّد القارئ إلى دائرتها السحرية .وهنا،
تؤدّي صوَره السردية المستمدّة من الحقلين المعجميين
لعالمين متعارضين :الطين والنور ،رهانا ً بالغيا ً يختزل
المسافات بين االنسان ،ويكثفها في بوتقة ربانية المصدر،
في رؤية مشتركة تنتهجها قصصه تتقاطع خلفياتها مع
عقيدة المبدع الداعية إلى االرتقاء الدائم والتح ّرر من براثن
الطين ،سائرا ً على خطى الصوفيين.
وبهذا ،تعبّر حكايات «ضوع الياسمين» عن أنا المبدع
محمد أبو علي الحلمية التي يسعى إلى أن يجعلها «أنا
تترسخ في وجدان
كونية» بامتياز .فتصير كتاباته ل�� ّذة
ّ
ّ
التخطي المستم ّر نحو األسمى...
المتل ّقي ،وتفاعالً ح ّيا ً بهدف
وتصير حكاياته حكايات ك ّل بشريّ على م ّر العصور.

تقوم الفنانة أمل عرفة حاليا ً بتصوير شخصيّتها الثالثة في مسلسل «سايكو» الذي يخرجه
كنان صيدناوي وتؤدّي فيه الفنانة عرفة خمس شخصيات متباينة مع قصة وحبكة وممثلين
مختلفين في ك ّل مرة.
الشخصية التي تحمل اسم «ناجية» تكون فيها الفنانة عرفة مطربة ولكن عائلتها ترفض
تقبّل هذا العمل ،وتقف في وجهها .فتغادر «ناجية» البالد و ُتجري عدة عمليات تجميلية كي
تبدو بمظهر الفت وتعمل في ملهى ليلي في بيروت ،وهنالك تتع ّرض لمضايقات عدّة من صاحب
الملهى الذي يؤدّي دوره الفنان اللبناني ماريو باسيل.
مسلسل «سايكو» ينتمي إلى نمط األعمال الم ّتصلة المنفصلة وهو من تأليف أمل عرفة وزهير
قنوع ويبدأ بحادث تفجير تتع ّرض له الفنانة عرفة فيؤدّي إلى حدوث اختالل في شخصيتها،
وتتق ّمص شخصيات عدّة .ويشاركها في تجسيد شخصيات العمل :فادي صبيح ،نظلي الرواس،
عالء قاسم ،غادة بشور ،حسام تحسين بيك ،طالل مارديني ،يحيى بيازي ،فايز قزق ،روبين
عيسى ،أحمد رافع ،ليث المفتي ،إيمان عبد العزيز ،ورنا العضم .ومن لبنان :ماريو باسيل ،روال
شامية ،طارق تميم ،ونور صعب.

�إطالق الدورة ال�ساد�سة من جائزة عمر �أبو ري�شة لل�شعر

أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب عن فتح باب االشتراك في جائزة عمر أبو ريشة للشعر
العربي في دورتها السادسة لعام  ،2017تقديرا ً لدور الشاعر الوطني واألدبي الكبير وعرفانا ً
بريادته في الشعر العربي جماليا ً وفكرياً.
وينتهي تقديم القصائد المشاركة في المسابقة في الثالثين من تموز المقبل ،حيث يشترط في
القصائد المشاركة أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى ،ويحق للشعراء السوريين والعرب
المقيمين في سورية المشاركة فيها ،وترسل المشاركات على ثالث نسخ مطبوعة مع قرص مدمج
«سي دي» وصورة عن البطاقة الشخصية ورقم الهاتف إلى مقر هيئة الكتاب ـ «جائزة عمر أبو
ريشة».
وسيعلن عن أسماء الفائزين في المسابقة في حفل خاص يقام لهذه المناسبة مطلع أيلول
صص مبلغ  50ألف ليرة سورية للفائز بالجائزة األولى ،و 40ألف ليرة سورية
المقبل ،حيث ُخ ّ
للجائزة الثانية ،و 30ألف ليرة سورية للجائزة الثالثة .وستش ّكل الهيئة لجنة تحكيم من
الشعراء والن ّقاد لتقييم النصوص المشاركة في الجائزة.

«مرقت سنة» من كلمات يوسف سليمان ،ألحان وتوزيع محمود عيد ،وتقول كلمات األغنية:
معقولة م ّنك سامع
في دمعة صوتا طالع
وقفت عم تناديك
عم تندهك خلّيك
حكيلي إذا مش راجع
حتى ما أنطر فيك
مرقت سنة وأنا يا حبيبي بمكاني
وك ّنو اليوم بعدك عن عيني ب ّكاني
مستغرب كيف ما نسيتك بهاأليام
حبيبي لو ما حكيتيك ما بعرف نام
ما تف ّكر يا عمري إ ّني
إذا ليلة غفيت
أنا يعني نايم مته ّني
أو لحظة نسيت
عم ج ّرب ك ّذب على حالي
تا ّ
قطع وقت
وما بكذب عليك يا غالي
عنجد تعبت.

ت�صور جديدها
نان�سي عجرم
ّ

«حاسة بيك» والتي هي عنوان ألبومها
باشرت الفنانة نانسي عجرم تصوير أغنيتها الجديدة
ّ
الجديد رقم  .9وتواصل نانسي تصوير األغنية المصرية تحت إدارة المخرج اللبنانية ليلى
كنعان.
وكانت نانسي قد طرحت أولى أغنيات ألبومها الجديد «عم بتعلّق فيك» من كلمات وألحان
زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.
وسيتض ّمن األلبوم الجديد باقة من األغاني اللبنانية والمصرية والخليجية من توقيع شعراء
وملحنين ومو ّزعين سبق لنانسي أن تعاونت معهم في ألبوماتها السابقة.
ّ
نانسي أعلنت في وقت سابق أنّ األلبوم سيصدر نهاية كانون الثاني ،إ ّنما قد يتأخر صدور
األلبوم أياما ً قليلة حتى بداية شباط المقبل ،وذلك ألسباب قانونية تتعلّق بالمستندات التي
والملحنين الذين تعاونت معهم في هذا األلبوم.
يجمعها فريق نانسي من الشعراء
ّ
تجدر االش��ارة إلى أن نانسي ص�� ّورت غالف األلبوم في منطقة بسكنتا واختارت الئحة
األغاني التي سيض ّمها ألبومها الجديد.

« »La La Landيهيمن على تر�شيحات جوائز «بافتا»

فادي الحالق

آتٍ ...
ٍ
آت
قالت :أق ِبل
يا حلما ً راودني منذ صباي
ونام بصدري كلهيب الجمر
تعال حبيبا ً
نغلق باب الشوق علينا
ونعانق أمالً ح ّققناه بلون الفجر
العشقي على مذبح
سنقيم القدّاس
ّ
قلبينا
وسنهرق فوق حجارة ماضينا
زجاجة خمر
كأساً ...كأسا ً
نتبادلها
السكر
ح ّتى نغرق في ُّ
آتٍ  ...آتٍ
أحمل قلبي
ألقيه على كفيّك كنقطة حبر
ترسم عشقي
ترسم وجدي وهيامي
بحبيب العمر
وصحوت على صوت األشواق
تطنّ بأذني اليمنى
انهض ...انهض
الساعة تعلن موعد رحلتك األبدية
عبر ال ّنهر.

فائق موسى

انسكاب
تهالك بعضي على كلّك
نثرت ما أناه عليك
ك ّومت أشيائي الصغيرة
على بعضك
فهويت كشال ٍل
من ينبوع عشقي لعينيك
تبعثرت بجنون ماء
بين يديك
لملمت هطولي
وانسكابي الصاخب
لملمت أجزائي المبعثرة
ٍ
بشغف فيك
تهالكت مجدّدا ً
على وجعي
كنت صلصالي والروح
وحين اشتياقي
وقعت على وهمي
جسدي المنهك
المس سرابا ً
حين تهالكت
على ذكراك
كنت قد
اختفيت!

فاتن الحسيني

لم ترحل منك!

مروان خوري يطلق «مرقت �سنة» قبل عيد الع�شاق

يستع ّد الفنان مروان خوري إلطالق أغنية جديدة بعنوان «مرقت سنة» قبل عيد العشاق في
الرابع عشر من شباط المقبل ،وذلك بعدما كان متو َّقعا ً إطالقها في وقت أقرب.

في حضرة غيابك
تفقد قصائدي رونقها
وتذبل ك ّل ورودي
وتتبعثر الكلمات
في حضرة غيابك
تصبح ك ّل األغاني متشابهة
وك ّل األلحان متشابهة
ولفائف تبغي تفقد ل ّذتها
في حضرة غيابك
أتهامس مع نجمة شاردة
أو غيمة تائهة
ويصبج جنوني
عبثا ً
عندما أعلم أنّ ريح المساء
لن تحملني إليك!
في حضرة غيابك
ال أبكي
فعيناي ال تبكيان
إلاّ في حضن حبيبتهما
وشفتاي ال تضحكان
فقد فارقتا مليكتهما
في حضرة غيابك أنا
أم في حلم؟

هيمن فيلم « »La La Landعلى ترشيحات جوائز «األكاديمية البريطانية لألفالم ـ بافتا»
التي أُعلِن عنها الثالثاء الماضي ،حيث تم ترشيحه لـ 11جائزة .وجاء فيلم «»Arrival
للممثلة آيمي آدامز في المرتبة الثانية بتسعة ترشيحات .وسوف تنافس آيمي كل من ميريل
ستريب وإيملي بالنت وناتالي بورتمان على جائزة أفضل ممثلة أولى.
وينافس بطال فيلم « »La La Landرايان جوسلينغ وإيما ستون على جائزة «بافتا» أفضل
ممثل أ ّول وأفضل ممثلة أولى.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن كلاّ ً من أفالم ،»Arrival« :و« Manchester
 ،»By The Seaو«  »Moonlightسوف تتنافس على جائزة أفضل فيلم.
ويتنافس على جائزة أفضل ممثل أ ّول كل من جوسلينغ وكيسي آفليك وجيك جيلينهول
وآندرو غارفيلد وفيغو مورتينسين .في حين تشهد فئة أفضل ممثل مساعد منافسة بين ك ّل من
آرون تايلور جونسون وديف باتل وهيو غرانت وجيف بريدجيز وماهر شاال علي.
كما سوف تتنافس كل من نعومي هاريس وميشيل ويليام ونيكول كيدمان وفيوال دافيس
على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.
ويشار إلى أنّ الممثل البريطاني ستيفن فراي سوف يقدّم حفل هذه السنة الذي سوف يقام
في  12شباط المقبل في قاعة آلبرت هول في لندن.

بما أنّ رائحتها ما زالت معك
امتزجت في أنفاسك
وعلى ثيابك
وبين أصابعك
هذا يعني أنها لم ترحل منك!
ما دمتَ تحتفظ بك ّل أشيائها
وبك ّل حكاياتها
وأرهقت جلستي بقصائدها
هذا يعني أنها لم ترحل منك!
ما دمت تقبّل فنجانها
وتشرب من الزاوية نفسها
وتجلس في مقعدها
وترسل لها قبالت الحنين
هي لم تمت
ما زالت تع ّرش بين أحالمك
عناقيدها اللذيذة
تمنحك عطر الصباح
تعطيك طعم القهوى
تح ّركك نحو األشياء
تر ّتب لك طقوس الحياة
ما زال معها ذاك المفتاح
وأنت دونها مغلق!

جورية السرور

