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أفاقت سنوات عمري على حمرة الوجنت وخطوات تتوزع
ـرصوص بـالقـير  أسـتبـاح طولي ب الـتراب والـرصيف ا
ـتـوسط حـجم الـهـواء وأشـغل حـيـز وجـوده بـ هـفـهـفـات ا
أجنحة العـصافير التي تـعشق ظالل سعف النـخيل والتمر

الناضج 
( نص ونص )  لم يبـخل أبـداً خـرير اجلـدول الـصغـير أن
يـغـازل شـفـاه ( الـشـفـلح ) أو من لـعق لـسـان الـسـائـبـات 
حـتى العـطـاشى كـلّـمـا مـرّوا في زقـاق الـسـوق الـذي يضج
لح ـائل إلى لـون ا بصـيـحات الـبـائـعات البـسـات السـواد ا

ملح بأكف الدعاء .  ا
ــكــلف الــوحــيـد فـي هــذه األســرة الـتـي يــغـيـب ربــهـا أنــا ا
لشـهرين أو ثالث ثم يـزورهم ألسـبوع يـستـقـطع منه يـوم
للذهاب واألياب كأن الدوري يتم هكـذا عندما يرتدي البدلة
اخلاكية مع بيرية سوداء تزين ذلك الشعر األسود اخلفيف
 هم يكـلـفـوني ألشتـري لـهم أيـة حاجـة فـعلـيـة تـعلـنـها أمي
الـتي ال تـتـعب وال تـكلّ وأحـيــانـاً يـتـطـلب مـني أن أسـتـأجـر
ـشوار وإن طـالت مـسـافته دراجة هـوائـيـة لذا يـهـون عـليّ ا

أبعد من العشار . 
ـينـاً عـند الـتـقاطع عقـدتي الـوحيـدة عـند الـذهـاب ال أنظـر 
رغم تـواجـد بــاصـات اخلــشب وسـيـارات األجــرة وعـربـات
اخليل وفي الـعـودة لم أنـظر إلى شـمـال أبـداً أخشى الـنـقد
الـبـنـاء أو الـهـجـاء الـالذع  ولـومـة الئم قـد تـخـدش حـيـاءي
سرّاً أو جـهـراً  لذا يـتـوجب عليّ أحتـاشى نـفسـي اللـوامة
ـا قـد ـتـعــة إلى الـنـظــر ( إلى مـا هــو  مـا أدري ) ر من ا
أجد أحدى بائـعات احللـيب أو البيض أو اخلـبز . ال أتذكر
ـة تـؤوي إلـيـهـا بـائـعات من أخـبـرني أن هـناك بـيـوتـات قـد
الـهوى ويـنـظم عـمـلـهـا رجـال متـخـصـصـون تـدخل وتـخرج
الـزبـائن بـحــريـة مـحـذورة ولــو أن حل الـقـضـيــة مـضـمـونـة

بدراهم معدودات .
غطت شواربي اجلانب الـعلوي من شـفتي وأصبح احلديث
ذات مــرةٍ ذكــر لي أحــد عــنــهــا ســهال ومن بــاب الــطــرفــة 
األصدقـاء أنه زار هـذه الـبـيـوت في أحـدى األعـيـاد مـرتـدياً
مالبسه اجلـديـدة وأثنـاء تواجـده في بـاحة الـدار مع صوت
كـافحة الزبائن سارع صديقي في حتذير بوجود الشرطة 
طـفـر الــسـيـاج اخلــلـفي لــكـنه سـقـط في خـزيـنــة الـفـضالت
غطاة بسـعف النخيل  خـرج مضطراً إلى نـهاية الشارع ا
ـقــهى سـكب -الـذي ال أريــد أن أراه -يـتــوسل بـصــاحب ا
يـاه بـواسطـة األنـبوب الـطـويل الـذي يحـمـله من طرفه و ا
التـخـلص من العـوالق وبـعد جتـفـيف مالبسه عـاد إلى بـيته
ـشـكـلـة في صـديـقي أنه زعل خـلـسة دون أن يـراه أبـوه . ا
مني بـعد أن ذكـرته ذات مرة بـاحلادثـة ألجل الضـحك على
هـمة في مروري ألجل وقف .اليـوم يعـتبـر من الشـوارع ا ا
إقتـنـاء حاجـيـاتي الضـروريـة ولم يـكن عليّ صـعـباً أن أحل
سلمـات نحو االهمال الذي ال أرغب اللغز بعدمـا كان من ا
في تــداوله وكـل مــا في الــشــارع أزقــة ضـــيــقــة وبــيــوتــات
متالصـقة ال حتب االنفـراد مفـتوحـة الفـضاء تـرى الشمس
وضـوع كي ال أحد والغـيوم عـلى حـدٍ سواء .تـوجب غـلق ا

يعرف اسم الشارع ويعيب عليه اجليل اجلديد.
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تمكنت عارضة األزياء
ية جيجي حديد من لفت األنظار إلطاللتها خالل العا
ظهورها على غالف مجلة فوغ بنسختها
العربية.وضمَّت اجمللة ستة صور حلديد من بينها
صورت كغالف للمجلة حيث اتخذت جلسة
التصوير طابع الغموض الدراماتيكي كما اختيرت
مجموعة منتقاه ألزياء عصرية من أشهر دور األزياء
ية.إلطاللتها األولى تألَّقت جيجي مُرتديةً العا
فستانًا متميزًا باللون العاجي من توقيع مصمم
األزياء السعودي محمد آشي جاء بقصة
قصيرة من األمام وطويلة من اخللف منفوشة
بينما اجلزء العلوي منه زُينَ بزخارف
ونقوشات على شكل ورود.
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خــلـصت دراســة حـديــثـة إلى أن مــشـاهـدة
الـتـلفـزيون أكـثـر من ثالث ساعـات ونصف
يـومـيـا قـد تـؤدي إلى تـدهـور الـذاكـرة لـدى
.وخلـصت الفحـوص التي أجريت الـبالـغ
ـن يـزيــد عــمــرهم عن خــمــسـ لـ  3500
عــامــا إلى أن تــدهــور الــقــدرة عــلـى تــذكـر
الــكـالم لــدى من يــشــاهـــدون الــتــلــفــزيــون
لــسـاعـات طــويـلـة يــبـلغ نـحــو ضـعف عـدد
ـــدد الــــذين يـــشــــاهـــدون الــــتـــلــــفـــزيــــون 
قـصـيـرة.وتـضعف ذاكـرة اإلنـسـان بـصورة
طــبـيـعـيــة نـتـيـجــة لـتـقـدم الــعـمـر.لـكن ذلك
يــحـــدث بــصــورة أســرع كــلـــمــا شــاهــدنــا
ـدة أطــول حـسـبــمـا أشـارت الــتـلـفــزيـون 
دراسـة أجـرتـهـا جـامعـة كـولـيـدج لـندن.وال
يـــســتـــطــيع الـــبــاحـــثــون الـــتــيـــقن من أن
الــتـلــفـزيـون هــو سـبب الــتـدهــور الـسـريع
لـلــذاكـرة لـكـنـهم قـالـوا إن من احملـتـمل أن
ـشاهدة لـساعات طـويلة تـمنع الناس من ا
زيد من األنـشطة األكـثر تنـشيطا الـقيام بـا

لـلذاكرة مثل الـقراءة والتمـارين الرياضية.
وخـلصت الـدراسة إلى أن الذين يـشاهدون
ـدة تــزيــد عن ثالث ســاعـات الــتــلـفــزيــون 
ونـصف يوميا يصـابون بتدهور يصل إلى
ــئــة في الـــقــدرة عــلى مـا بـ  8و 10فـي ا
تـذكـر الـكالم.كـمـا خـلـصت الـدراسة إلى أن
تــــدهـــور الــــذاكـــرة لــــدى من يــــشـــاهـــدون
ـعـدل الــتـلـفـزيـون بـصــورة أقل يـصل في ا
ئـة.وقـالت البـاحـثة إلـى ما ب  4و 5فـي ا
ـعهـد علم األوبئـة والرعـاية الصـحية في
جـامعة كوليدج لنـدن ديزي فانكورت وفقا
لـتـقـريـر للـبي بي سـي ( إنه علـى الرغم من
أن مـشاهدة الـتلفزيـون لها فـوائد تعلـيمية
وفـوائـد لالسـتـرخاء إال أنه بـصـورة عـامة
تــشــيــر الـدراســة إلى أن الــبــالــغــ الـذين
تـــفــــوق أعـــمـــارهم اخلــــمـــســـ يـــجب أن
وازنـة ب مشـاهدة الـتلـفزيون يـحاولـوا ا
شارك وغـيرها من األنشطـة).وطُلب من ا
في الـدراسـة تـذكر قـائـمـة من عـشر كـلـمات
كن مـن الكـلمات شـائعـة وذكر أكـبر عـدد 

الــتي تــنــتــمي لــفــئــة مــعــيــنــة في دقــيــقـة
واحــدة.وســئــلــوا عن مــدى مــشــاهـدتــهم
لـلتلـفزيون ثم تابـعهم فريق الـباحث
مــــــــــنــــــــــذ عـــــــــام  2008وحــــــــــتـى

وأخذت الدراسة في.2015
االعــتـبـار تـفـسـيــرات مـحـتـمـلـة
أخــرى لـتـدهـور الـذاكـرة مـنـهـا
ـط احلـــيـــاة والـــســـلـــوك من

ـضــيــهـا الــفـرد في ـدة الــتي  قــبـيـل ا
اجلــلــوس والــتــريض.وعــلى الــرغم من أن
شـارك عن نـوعية الـباحـث لم يـسألـوا ا
الـبرامج الـتي يشـاهدونهـا إال أن الدراسة
خـــلـــصت إلـى أن بــعـض أنـــواع الــبـــرامج
الـتـلفـزيونـيـة قد يـكون لـها تـأثـير أكـبر من
غـيــرهـا. وقـال األسـتـاذ بـجــامـعـة كـولـيـدج
لــنــدن أنــدرو ســتــيـبــتــو( إن األكــبــر ســنـا
ـســلـسالت الــتي قـد ـشــاهــدة ا ــيـلــون 
تــصــيــبــهم بــالــتــوتــر نــظــرا لــتــعـاطــفــهم
وتـفـاعـلـهم مع الـشخـصـيـات).وأضـاف (قد
يـؤدي ذلك إلى إجـهـاد قدراتـهم اإلدراكـية
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اضي مـهرجان انطلق الـسبت ا
شرم الشـيخ للسـينمـا اآلسيوية
ــنــتــجع بــدورته الــثــالــثــة في ا
ــطل عــلى الــبـحــر األحــمـر في ا
شــرق مـصــر بـحـضــور عـدد من
جنـوم وصنـاع الـسيـنـما الـعرب
ـهــرجـان في واألجــانب. وقــدم ا
االفــتــتـــاح بــاقـــة من الــعــروض
وسـيقـية والـغنـائيـة تعـبر عن ا

الــتـــنــوع الـــثــقــافـي في الــقــارة
الـــصـــفـــراء من أبـــرزهـــا فـــقـــرة
لــــــلـــــــمــــــغـــــــنـــــــيــــــة ديـالرا من
ـهـرجان أذربـيجـان.تـشارك في ا

دولة من بينها كوريا 26
اجلـنوبـيـة وسنـغـافورة وكـوريا
اجلــنـوبـيــة وتـايالنــد والـيـابـان
وأفـغـانــسـتـان وطــاجـيـكــسـتـان
وســـوريـــا والـــعـــراق ولـــبـــنـــان
والـهـنـد والـسـعـوديـة واإلمارات

واألردن وســلـطـنــة عـمـان.وحتل
ـهـرجـان الـصـ ضـيف شـرف ا
الذي يـعرض مـجموعـة متـنوعة
من إنـتاجـهـا السـينـمـائي ضمن
بــرنـامج (نـظـرة عـلـى الـسـيـنـمـا
الــصــيـنــيــة احلــديــثــة) إضــافـة
ـسابـقات ـشاركـة في ا لألفالم ا
ـــمـــثـــلــة الـــرســـمـــيــة. وقـــالت ا
ـنـتجـة إسـعـاد يـونس رئيس وا
ــهــرجـان في االفــتــتـاح شــرف ا

(سعيدة جدا بـهذا التوجه نحو
ــا لم يــكن هــنــاك الــشــرق فــر
وعي كـــاف بـــأن جـــزءا غـــالـــيـــا
ومهما من الوطن يقع في آسيا
وهي ســيــنــاء).وأضــافت (نــحن
هم بلـد أفرواسـيوي لـذلك من ا
جدا أن نـنفـتح بشـكل أكبـر على
هـذه الـقـارة الـضـخـمـة نـتـعرف
عـــلى فـــنــــونـــهـــا ونـــقـــدم لـــهـــا
ـهـرجـان دورته فـنــنـا).ويـهـدى ا

هذا العام للممثلة سعاد حسني
( (2001-1942التي كرمها في
االفـتتـاح بعـمل فـني بعـنوان
(حكاية سـندريال) مزج ب
الغناء احلي جملموعة من
الـشـبــاب ومـقـطع غـنـائي
نادر للممثلة الراحلة.كما
ــمـثـلـة كــرم في االفـتـتـاح ا
ـمـثل لـطفي هـالـة صـدقي وا
لـــــــبــــــيب ومـــــــخــــــرج األفالم
التسجيـلية علي الغزولي من
مــــصــــر.يـــــشــــمل بـــــرنــــامج
ــهــرجــان أربع مــســابــقـات ا
رئــيـســة لـألفالم الــطــويــلـة
وتـضم  12فـيــلـمـا واألفالم
القـصيـرة وتضم  11فيـلما
واألفـالم الـــتـــســـجــــيـــلـــيـــة
الطويـلة وتـضم ستة أفالم
وأفالم الـتــحـريك الـطـويـلـة
وتـــــضـم خـــــمـــــســـــة أفالم
إضـافـة إلـى مـسـابـقـة أفالم
هرجان في الطلبة. وعرض ا

االفـتــتــاح الـفــيـلم الــتــسـجــيـلي
الـطـويل (الفـريق) الـذي يـتـناول
ـصريـة من صـنـاعـة الـسـيـنـمـا ا
خالل حـــوارات مع مــجـــمـــوعــة
كـبـيـرة من صـنـاع الـسـيـنمـا من
ــثـــلــ وكـــتــاب مـــخــرجـــ و
ـهرجـان الذي .يسـتـمر ا وفـنيـ
تـنـظـمـه مـؤسـسـة نـون لـلـثـقـافة
والــفــنــون بـالــتــعـاون مع وزارة
الثقافة وهيئـة تنشيط السياحة
ومـحـافظـة جـنوب سـيـنـاء حتى

الثامن من آذار اجلاري.
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{ نــيــويــورك  –وكــاالت - كــشــفت
شـركة (نـيسـان) النـقاب عن سـيارة
ألــتــيـمــا اجلـديــدة  والــتي تـرسي
مـعيـاراً جديـداً من حيث الـتصـميم
ومــتـعـة الــقـيـادة والــتـكـنــولـوجـيـا
بـــالــنــســـبــة لـــشــريــحـــة ســيــارات
الـسيـدان متـوسطـة احلجم. وتـقدم
الـــســـيـــارة أســـلـــوبـــاً مـــتـــمـــيـــزاً
وتـــصــمـــيــمـــات داخــلـــيــة راقـــيــة
ومــحـركــ جــديـدين وخــصـائص
مـتطورة ضمن نـهج نيسان لـلتنقل
الــذكي. وطــرحت سـيــارة (نـيــسـان
ألـتـيـمـا  (2019بـسـعـة مـحـرك 2.5
لـتـر خالل شـهـر شبـاط في مـنـطـقة
الـشـرق األوسط عـلى أن يـتم طرح
(ألــتـيــمـا) بــسـعــة مـحـرك  2.0لــتـر
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ــنــطـــقــة خالل الـــصــيف.وكــان بـــا

اجلــــــيـل الــــــســــــادس من
ألـتـيمـا األفـضل مبـيـعاً
ضـــــــمـن ســـــــيــــــارات

الـسـيدان من
(نيسان) قد
ظـهـر لـلـمـرة
األولـــــــــــــــــى
ــيــاً من عـــا
خـــــــــــــــــــالل
مـــــــعــــــرض
نـــيـــويــورك
الـــــــــــــدولـي
لــلـســيـارات

2018

ÊU e « ≠  uJÝu

 تـوفي في مديـنـة سان بـطـرسبـرج  السـبت الـعالم
الـروسـي جـوريس ألـفــيـروف احلــائـز عــلى جـائـزة
ان نوبل في الـفيزياء لعام  2000والعـضو في البر
الـروسي  عن  88عــامـا.وفـاز ألــفـيـروف بــاجلـائـزة
باالشتراك مع عا أمريكي هما هيربرت كرومر
وجاك كيـلبي. وجاء فـوزه تقديـرا لعمله الـبحثي في
علومات خالل السبعينيات والذي مهد تكنولوجيا ا
الـطـريق إلى صـنـاعـة أجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر وأجـهـزة
ـدمـجة والـهـواتف احملـمـولـة.ولد تشـغـيل األقـراص ا
ألـفيـروف عام  1930في روسيـا البـيضـاء التي كانت
حينـها جزءا من االحتـاد السوفيـتي. وكان عضوا في
ــجــلس الــنــواب الــروسي كــتــلــة احلــزب الــشــيــوعي 
(الـدومــا).ونـال عن عـمـله الـكـثـيــر من اجلـوائـز الـعـلـمـيـة
وكــان عــضــوا شــرفــيــا في مــؤســســات أبــحــاث بــيــنــهــا
ية الـوطنية األمريكية للعلوم.وكان أول روسي يفوز األكاد
بـجـائـزة نوبل مـنـذ حـصول آخـر زعـمـاء االحتاد الـسـوفـيتي
مـيــخـائـيل غــوربـاتــشـوف عــلى جـائـزة نــوبل لـلــسالم في عـام

1990.
وفي كلمته التي ألقاها عندما فاز باجلائزة أشار ألفيروف
إلى (أن الــفــيـزيــاء عــادت بــالـنــفع والــكــوارث عـلى
الـبـشـريـة في الـقـرن العـشـرين وحـذر من
إسـاءة استـغالل وسائل اإلعالم
إذا كـــــــــــــــانـت فــي األيــــــــــــــدي
ـعــرفـة قـوة اخلـطــأ).وقـال (ا
لــكـن يــجب أن تُــبــنى الــقــوة

عرفة). على ا

فـالكـون سـمـاجـلـرز رن) من أهم مـعـالم
جذب الزوار إذ أنه مصمم ليشعر رواد
دينة بـأنهم يحـلقون على مـ مركبة ا
هــــــان ســـــــولـــــــو الـــــــفــــــضـــــــائـــــــيــــــة
كنهم أيضا خوض جتربة الشهيرة.و
تسمى (رايز أوف ذا ريزستانس) التي
ســيــحـــاول فــيـــهــا الــزوار الـــهــرب من
(فــيــرست أوردر) الــتـي تــشــكل جــانب
الـشـر وسـتـظهـر شـخـصـيـات مـثل ري

وبو.

الهـدف هـو مـنح الـزوار شـعـورا بـأنهم
في عـالـم حـرب الــنـجــوم مع إمــكـانــيـة
رور بـتـجـربـة جـديـدة يـلـعـبـون فـيـها ا
دورا فـعـلــيـا).ومن خـالل عـمل اســتـمـر
ألربع ســنـــوات ســيــكـــون أول ظــهــور
لــعــالم (جــاالكــسـي إيــدج) في مــديــنــة
ديزني النـد بـكالـيـفـورنيـا في الـصيف
وفي عـــــالـم والت ديـــــزنـي وورلـــــد في
فـلـوريـدا فـي اخلـريف. ولم تـعــلن بـعـد
مواعيـد االفتـتاح.وسـيكـون (ميـليـنيوم

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - عـنـدمـا
تـدب احلـيـاة في مـجـرة حـرب الـنـجـوم
ــديـــنــة والـت ديــزني (ســتـــار وورز) 
األمريكـية هذا الـعام لن يـنطلق مـحبو
سـلــسـلــة األفالم الـشــهـيــرة في أجـواء
كــوكب هـــوث اجلـــلــيـــدي وال تـــاتــوين
الصـحـراوي.. بل عـلـى كوكـب بـعيـد لم
يــروه عــلـى الــشــاشـــة من قــبـل.فــعــلى
أقـسـام (سـتـار وورز: جـاالكـسي إيـدج)
الــواقـــعـــة عـــلى مـــســـاحــة  14فـــدانــا
واخملــصـــصـــة ألفالم حـــرب الـــنـــجــوم
ـديـنـة الـترفـيـهـيـة سيـظـهـر الـكوكب با
ـعجب توقعات اجلديد باتو.وحتدو ا
كبيرة بعـد أن انتظر كـثيرون منهم 40
عـامـا مـنـذ صـدور الـفـيـلم األصـلي عـام
حــتى يــروا بــأعــيــنـهـم نــســخـة 1977
حقـيقـية من هـذه اجملرة الـبعـيدة جدا.
وتصف ديزني أقسام (جاالكسي إيدج)
بـأنــهـا الــتـوسع األكــثـر طــمـوحــا عـلى
ـتـنـزهــاتـهـا.وقـال مــصـمـمـو اإلطالق 
دينة الـترفيهـية (إنهم تنـاقشوا حول ا
مـا إن كـان عـلـيهـم أن يـنـتـجـوا نـسـخة
حتــاكي مـــوقــعـــا مــعـــروفــا جـــيــدا في
سلـسـلـة األفالم مـثل كـوكـب تاتـوين أو
كـوكب هــوث.. وفي الـنــهـايــة اخـتـاروا
بـنـاء كـوكـب ورد ذكـره في أفالم وكـتب
(سـتـار وورز) لـكـنه لــيس مـألـوفـا بـعـد
لـدى اجلــمـهــور).  وقـال كــريس بــيـتي
ـديــر الـتــنـفــيــذي لإلبـداع في شــركـة ا
(والت ديـــزني إمـــاجـــيـــنــيـــريـــنج) (إن
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مـحـامي جـوني ديب (إنه لم يـرتـكب أي فـعل عـنـيف ضـد طـلـيقـته
ـهـنــيـة وطـالب وأن االدعــاءات بـاطـلــة وتـهـدف لــدعم مـســيـرتـهــا ا
بـتعـويض قدره  50ملـيون دوالر).ووفـقـا لتـقـرير لـلبي بي
سي(ان هـيرد كـانت قـد اتهـمت طلـيقـها بـالعـنف في أيار
من عام  2016بعـد سنة من زواجهـما وصدر أمر من
احملكـمة للـمثل باالبتـعاد عن زوجته ثم وقع
الـطالق بينهما في عام  .2017ولم
تــــسـم هــــيــــرد جـــــوني ديب
بــاالسم فـي مــقــالــهــا
لــكـــنــهـــا أشــارت إلى
جتـربتهـا في مـواجهة
ـنزلي. قالت الـعنف ا
(إنها فقدت دورا في
أحــد األفالم وكـذلك
عــــمـال لــــدى إحــــدى
دور األزيـاء الــكـبـرى
وشـهـدت كــيف حتـمي
ــؤســـســات الـــرجــال ا
ـــــتـــــهـــــمـــــ بـــــســـــوء ا
الــــتـــصــــرف). وورد في
ـــــقــــال ادعـــــاء ديـب أن ا
مـــؤسـس عـــلى ادعـــاء أن
هيـرد كانت ضحيـة للعنف
العائلي الذي مارسه وقال
إن احلــقــيــقـة أنــهــا هي مَن

مارست العنف.

ـــمــثل جـــوني ديب دعــوى { لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - رفع ا
قـضائـيـة عـلى زوجتـه السـابـقة آمـبـر هـيرد يـتـهـمهـا فـيهـا بـتـشويه
سـمعـته بسـبب اتهـامهـا له بـالعـنف األسري. ونـشرت هـيرد مـقاال
في كــانـون األول بـصــحـيـفـة واشــنـطن بــوست وصـفت فـيه ردود
الفعل الـتي تعرضت لها بسبب حديثها عن العنف األسري.ويقول
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جوريس ألفيروف

جيجي حديد 

هرجان ملصق ا


