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أثارت الفنـانة العراقية مـر حس جدال واسعـا ب جمهورها
وذلك بعد أن وجهت تهنئة لطلـيقها ووالد ابنتها زاألميرةس
نـاسـبـة عـيد عـارض األزيـاء الـسـعـودي فيـصل الـفـيـصل 
مـيالده.  وهـنـأت الـفــنـانـة الـعـراقـيـة طـلـيـقـهـا بـعـيـد
مــيالده من خالل تـطــبـيق زسـنــاب شـاتس حـيث

كـتبت: عـيـد مـيالد سـعـيـد أبـو األمـيـرة 12-12
وقـــد أثـــارت هـــذه الــــتـــغـــريـــدة اجلـــدل بـــ
جـمـهــورهـا حـيث تــسـائـلـوا عن إمــكـانـيـة
عــودتــهــمـا لــبــعــضـهــمــا. وكــان  فــيـصل
الــفـيــصل قـد أعــلن انـفـصــاله عن مـر
حـســ في بــدايـة شــهـر فــبـرايــر عـام
2017 وذلك بـــعــــد أن أكـــد أن ســـبب
ارتــبـاطـه بـهــا يــعــود حلـمــلــهــا قـبل
الـــزواج رغـم إرادته األمـــر الـــذي
أثــار حــالـة جــدل كــبـيــرة عـلى

مواقع التواصل االجتماعي.

الس فـيــجــاس الـدولي لألجــهـزة
اإللـكـتـرونـيـة. وكانـت هذه األداة
متـاحة في ذلك الـوقت للـعمل مع
الـــشـــاشــات الـــذكـــيـــة. وأتــاحت
غـوغل األداة اجلــديـدة لـألجـهـزة
الــذكـــيـــة الــتـي تــعـــمل بـــنـــظــام
الــتـشــغــيل أنـدرويــد والــهـواتف
الذكية آيفون. ويتم تفعيل األداة
من خالل تـفـعــيل تـطـبـيق غـوغل
أسيسـتنت ثم إبالغه بـعبارة من
نــوع اكـن مــتـــرجـــمي بـــالـــلـــغــة
الــتـــايالنــديــة أو اســـاعــدني في
احلـديث بالـلـغـة اإليطـالـية وفي
ـســتـخـدم هــذه احلـالـة يــتـكــلم ا
بـلــغـته األصـلــيـة ثم تـقـوم األداة
اجلــديــدة بــالــتــرجــمــة إلى لــغـة

ستخدم الثاني. ا
ــكن كــتـــابــة الــردود في  كــمـــا 
احملـــادثـــة بـــاســتـــخـــدام لـــوحــة
فـاتيح اخلـاصة بـالهاتـف لتتم ا
سـتخـدم اآلخر. ترجـمتـها لـدى ا

كــمــا أن الــعــكس يــحــدث أيــضـا
حـــيث يــســتـــقــبل الـــهــاتف كالم
ـسـتـخــدم اآلخـر بـلـغـته لـيـقـوم ا
ـسـتـخدم بـتـرجـمـتـهـا إلى لـغـة ا
ـسـتـقـبل وفـقـاً لـوكـالـة األنـباء ا

انية (د ب أ). األ
وتــعــمـل األداة اجلــديــدة مع 44
لـغـة مـنـها الـيـونـانـيـة والـتـركـية

والصينية والعربية.
وستـكـون هذه اخلـاصـية مـفـيدة
جدا لـلمسـافرين الـذين يتـجهون
إلى دول ال يـــتــحــدثــون لــغــتــهــا
كنهم التواصل من خالل حيث 
اخلــــاصـــــيـــــة مـن األشـــــخــــاص
اآلخـــرين الـــذيـن ال يــتـــكـــلـــمــون
لــغــتـهـم. وتـســعى جــوجل خالل
الـــفــتــرة األخـــيــرة إلى تـــطــويــر
خدماتها الرقمـية التي تستهدف
ـسافـرين مـثل خـدمة الـتـرجـمة ا
أو اخلـــرائـط الــرقـــمـــيـــة غـــوغل

مابس من أجل مساعدة
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أطــلــقت شــركـة الــتــكــنـولــوجــيـا
األمريكية غوغل نسخة للهواتف
الذكية من أداة التـرجمة الفورية
عتمدة على الذكاء االصطناعي ا
وهـــو مــا ســيــتــيـح لــشــخــصــ
يتحدثان لغت مختلفت إجراء

محادثة هاتفية بينهما.
حتـــــــمل األداة اجلـــــــديــــــدة اسم
اوضع الــتـرجــمــةب وهي تــعـمل
ـــســــاعـــد من خالل تــــطــــبـــيـق ا
الــشــخــصي الــرقــمي لــلـهــواتف
الذكيـة اغوغل أسـيستـنتب الذي
ينافس تطبيق أليكسا من شركة
أمـــــــازون أو ســـــــيــــــري مـن آبل.
وأشـــــــار مـــــــوقـع اسـي نت دوت
ــــــــتـــــــخــــــــصـص في كـــــــومـب ا
موضوعات التـكنولوجيا إلى أن
جــــوجل كـــانـت قـــد كـــشــــفت عن
األداة اجلــديــدة فـي وقت ســابق
من الـعـام احلـالي خالل مـعـرض
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هــذه كـرة الــنـار يــبــدو أنّـهــا ال تــكـاد تــسـتــقــر في يـد
ســيـاسـي عـراقي حــتى يــرمــيــهـا بــعــيــداً عـنـه الى يـد
سـياسـي آخر مـتربص أو حـائر جـديـد بهـا. إنّهـا كرة
نار ملتهبـة على الدوام اسمها تسمـية رئيس للحكومة

في العراق .
سـار الذي بدأ يتـضح كأنّه مسـار في عالم آخر لم ا
يشـهد هذه االنتـفاصة الـشعبيـة التي نزفت تـضحيات
واختـطافـات إذ يعود كل شيء الى خـالفات علـنية أو
مسـتبـطـنة حـول الكـتـلة األكـبر وأحـقـية اخـتيـار رئيس
احلــكـومـة. بـعــد الـنـزيـف الـعـراقي الــطـاهـر كـان ألي
حزب أو حـركـة تـنتـسب لـلـعراق بـأي مـقـدار أن تدرك
ـتغـيـر احلـاصل  وهـو مـتغـيـر قـد لم يـتم الـتـعامل ا
مـعه سـابقـاً وآن االوان اآلن لـيكـون الشـعب الـعراقي

في ميزان الكفة الراجحة .
لكن لنـفترض انّ مهمـة اختيار رئيس احلـكومة انيطت
انـية أو الرئاسية اليوم لالرادة الشـعبية وليـست البر
فما احتماالت جناحـها إذا لم تكن تمتلك القدرة على
سـار السيـاسي العام احداث تـغييـرات جوهـرية في ا
ــا يـــضــمـن الــســـيــر عـــلى نــهـج جــديـــد بــعـــيــد عن
احملـاصصـة وصفـقات الـفساد والـتسـويات الـتوافـقية
ـصاحلـية الـتي تـدوس دائمـاً على مـصالح الـعراق . ا
عـتمة الـراسخة عن طريق ربّمـا بسبب هذه الـصورة ا
ال يتوافـر على ادنى درجات الشـفافية يـدرك بعضهم
ان االخــتــيــار هــو مــحــرقــة  في حــ اليــزال آخــرون
ا مضحكة أخرى . يتصرفون على االخيار ملعبة ور
سـمـعت بـعـضــهم يـقـول انّ رئـيس احلـكـومـة بـيـده كل
ا وقع األهم ولـو كـان كالمه صحـيحـاً  شيء وهـو ا
وجدنا هذا الضياع في احلـياة السياسية ومحاوالت
ــــــسـؤوليـات فضالً عـن هذا الـتراخي الـتـملص من ا
ـتسـبـ في نـزيف الـدمـاء ومن قبل في محـاســــــبـة ا
ذلك فـي ضــــيــــاع مــــدن وتــــدمــــيــــــــرهـــــا في طــــريق

استعادتها.
ثــــمـــة شـيء ضـــائـع دائـــمــــاً  عـــنــــد الـــوقــــوف أمـــام
اسـتحقـاقات جـدية واجلمـيع يتـهافت لـلبحث عن ذلك
الضائع  وغالباً ما تكون عملية بحث وهمية لتسويف

الوقت
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ال التي صـدحتْ بـصوت أفـقت من غـفـوتي على نـغـمة هـاتـفي النـقـَّ
فـيروز (بـغداد والـشـعراء والـصور) ال أدري كـيف غلـبـني النـعاس
بـيــنـمـا كـنت أقـرأ بــروايـة (بـائع الـكــتب) وجـدت مـنـطــقـة الـبـتـاوين
ـال بـعــيـنــ شـبه ـعت إلى شــاشـة الــنـقـَّ مــازالت مــسـتــيـقــظـة تــطـلـَّ
تصل سائق تكتك مثلي تعرَّفت عليه قبل يوم مغمـضت كان ا
ضي بـسمـاع أغنيـة فيروز وتبادلـنا أرقـام هاتفـينـا كنت أتمـنى ا
لكـني كبست على عالمة احلـاكي ألجِيب على ندائه وقبل أنْ أفتح

: فمي سمعته يهتف الهثاً
- تعال بسرعة
- ماذا هناك?

تظاهرون صعدوا على جسر اجلمهورية - ا
) إلى خفقَ قـلبي بخـوفٍ غامض حـ انطلـقت بعـربة التـكتك (مر
سـاحـة التـحريـر كأنَّي كـنت خـائفـاً على الـتكـتك أكـثر من حـياتي
طـعم التركي فهي مـصدر رزقي الـوحيد وجـدته بانـتظـاري عنـد ا
ـتـظـاهـرين تـزحـف بـجـنـونٍ نـحو يـدخـن بـشـراهـة بـيـنمـا حـشـود ا
احلـواجـز اخلرسـانـيـة اجلـاثمـة عـلى جـسر اجلـمـهـوريـة لم تمض
ـسـيلـة للـدموع ـكان بـدخان الـغازات ا سـوى دقـائق حتى امـتأل ا
امة الـتي كـانت الـقنـابل تـتـسـاقط بال رحـمـة عـلـيـنـا ولم تـعـد الـكـمـَّ
أضـعهـا على نـصف وجهي تـسعـفني فـشعـرت باالخـتنـاق مثـلما
شـعـر احـبي بـذلك الحـظت أنَّ فـضـاء اجلـسـر صـافـيـاً إثـر حـركة
الـريح الـتي دفـعت بالـدخـان إلى سـاحـة التـحـريـر فـهرعـنـا نـحوه
ـتـظاهـرين ذهـبـنا إلى هـنـاك إذْ وجدنـا عـشرات ومـن حسن حظ ا
اجلرحى يـنزفون ويسـعلون بحدَّة وقـد تقطَّعت بـهم السبل لم تكن
هـنـاك عـربات تـكـتـك كـثيـرة صـعـدَ مـعي أربـعـة مـتـظـاهـرين كـانت
إصابـاتهم طفـيفـة فرجـوتهم بالـنزول حـتى أحمل اجلـرحى األكثر
خطورة امـتثلـوا لرجائي وانـطلقـوا يهرولـون بصعـوبةٍ نحـو ساحة
ــا انــهــمكَ مــثـلي الــتـحــريــر ال أعــرف أين اخــتـفـى صـاحــبي? ر
تظـاهرين عن اجلرحى الـذين كانت حاالتهم بالـبحث ب حشـود ا
خطـرة عثرت على مـتظاهـر مخضَّب بـدمائه ملـقىً على الرصيف
وقـد غــابَ عــنه الـوعي كــانتْ إصــابـته بــلـيــغــة ومـازالت الــطـلــقـة
ـزوجـاً بدمٍ راعفٍ من ـطـاطيـة نـابتـة في عـنـقهِ ويطـلق شـخـيراً  ا
أنـفه وفـمه أفزعـني منـظره وبـيدين مـرجتفـت حـملـته على كـتفي
طـلبـت من متـظاهـرٍ أنْ يعـينـني حتـى أضعه عـلى مصـطبـة التـكتك
) نـحــو سـاحـة ـر ـسـاعــدتي انـطــلـقت ( فـهبَّ أكــثـر من واحــد 
الـتـحـريـر وأنـا الـتـفت بـ شـهـقـة وأخرى إلـى اجلـريح الـذي كان
ح يـشخـر تتدفَّق نـافورة دم من فـمه أصابـتني اخلـيبة ودبَّ في
قـلـبي الـيـأس لم تـكنْ هـنـاك عـربـة إسـعـاف بـانـتـظـاري اسـتـدرت
ألواصل قيـادة التكتك إلى ساحة النصر وهناك هرع نحوي أكثر
من رجل يرتـدون معـاطف بيضـاء أنزلـوا اجلريح بسـرعة وحـملوه
فـة عـلى جانـب الطـريق. وفي ةٍ إلى عـربة إسـعـاف مـتـوقـَّ عـلى مـحـفـَّ
مـا الشـجـاعة اتي الثالث ربـَّ حلـظـةٍ قرَّرت الـعـودة لرؤيـة أمي وأخـيـَّ
خـذلـتـني كـنت ?خـائـفـاً وقـلـبي يـرتـعـد بـقـوَّة لـكنـي حـ انطـلـقت
ر إلى مـنطقـة البتـاوين وصوالً من هنـاك إلى منزلي في مـدينة
الـصـدر اسـتــدرت فـجـأةً كـأنَّي رأيت مـر ابــنـة خـالي تـهـزأ من
ــعــركــة وأقــفــلـت عــائــداً إلى جــســر جــبــني وفــراري مـن أرض ا
تبرع قـناعاً ضدَّ الغاز وضعته على اجلمهـورية أعطاني أحد ا
وجهي وتـوغَّلت في سـحب الدخـان التي تـكاثـفت في سمـاء ساحة
الـتـحريـر وفـوق جسـر اجلـمـهوريـة كـان إطالق قنـابل الـدخان من
قـبل أفـراد قـوات مـكـافـحـة الـثـائـرين شـرسـاً وبال هـوادة صـعدت
اجلسـر بثبـات وقد تالشى اخلوف من قـلبي على حـ غرَّة كنت
أسمع لـعلعـة الرصاص وأكـزّ على أسنـاني كأنَّمـا الرصاص كانَ
يـــصــفع وجــهي شــعــرت أنَّ كــرامــتـي تــهــدر من هــؤالء الــقــتــلــة
تـساقطة فاشـتعلتْ جذوة الـعناد في رأسي لم أعـد أأبه للقـنابل ا
ـتظاهـر الذي كان على بـعد أشبـار مني لقـد جذبني مـشهد ذلك ا
َ بدأ يتسلَّق جداراً خرسانيَّاً عمالقاً بقدم حافيت بعمـري ح

ال أدري كـيف وصل إلـى قـمـة الـلـوح اخلـرسـانـي بـخـطف الـبـصـر
ووميض قـنابل الدخـان والدموع مـا فتئتْ تـخطف فوق رأسه كان
يـحــمل سـلـكــاً مـعـدنــيـاً لـغــرض ربـطهِ بـعــقـدة من الـفــوالذ تـعـالتْ
ـتـظاهـرين عـليه وهي تـرجـوه بالـنـزول قبـل أنْ تخـترق صـيـحات ا
رأسـه طلـقة قـنَّاص لم يـسـتجب لـندائـنـا كأنَّه وحـده على اجلـسر
مع بــيـــرق الــعــراق الـــذي وضــعه حـــول عــنــقه وال أثـــر حلــشــود
تظـاهرين لذا لم يـسمع توسالتنـا بهِ وبينـما كان منـشغالً بشدّ ا
الــســلك ومــضتْ طــلـقــة عــلى ارتــفــاع بــوصــة عن رأسه فــصـرخ
ـتظاهـر يتحلَّى بـشجاعـة خرافيَّة تظـاهرون لبـيك يا عراق كان ا ا
تظاهـرين على البكـاء وكنت منهم لـبث فوق اللوح أرغمت بـعض ا
اخلرسانـي أكثر من دقيقت وهـو يطيح بجسده الـنحيل بخفَّة قطٍّ
عان قنبلة دخان تنطلق نحوه لم بريٍّ إلى أسفل اللوح ح يلمح 
ـتـظاهـرون بـطرف يـهـبط إالّ بعـد أنْ أجنـز مهـمـته بنـجـاح أمسك ا
الــسـلك من أمـاكن مـتــفـرقـة وأخـذوا يـهـتـفــون نـريـد وطن لـبـيك يـا
تـظـاهرين إلى عـراق أخـذ اللـوح اخلـرساني يـهـتـزّ بفـعل سـحب ا
تـظاهرون يا عـلي… وإذا باللوح السـلك ثمَّ تزحزح قلـيالً; فصرخ ا
اخلرسـاني يتأرجح مـثل حيـوان خرافي ثمل; هـا هو يلـفظ أنفاسه
تظـاهرون على األخيـرة حتى هوى عـلى أسفلت اجلـسر صعـدَ ا
جثة اللوح األسمنتية التي همدت كأني أراهم يسحقون بأحذيتهم
ــنـطــقـة اخلــضـراء وجــمـيع الــسـيــاسـيــ األجالف والـلــصـوص ا
واخلـونـة الذين تـمادوا كـثيـراً بنـهب خـيرات وثـروات البالد. بـينـما
تكـاثف إطالق الرصـاص علـينـا ورغبـة تشـتعل في صـدري لرؤية
تـظاهر الشجاع حتى أطبع قبـلة على وجهه غير أنَّ القنابل ذلك ا
تظاهرين على االحتماء التي تـساقطت في تلك اللحظات أرغمتْ ا
بــاأللـواح اخلــرسـانـيــة كـنت بــيـنــهم ألـهث وقــد ضـاقتْ أنــفـاسي
شعـرت بغثيـان ورغبة إلى الـتقيـؤ ترى ماذا سـيخرج من فمي; لم
أتـنـاول سـوى شطـيـرة فالفل مـنـذ الـصبـاح حتـامـلت عـلى نـفسي
ألحـمل أقـدامي إلى عـربـة الـتـكتـك وسط غابـة الـدخـان كـان هـناك
مـتـظـاهـر يـجلـس في داخـلـهـا اقـتربـت مـنه وغـمـامـة دخان تـغـطّي
وجهه فـلم أتبيَّن مالمحه; حـ انقشعتْ الـغمامة رأيت ابـتسامته

اجلذلى وعقدتْ الدهشة لساني 
{ مــر ابـنــة خــال ســائق الــتــكــتك وقـد
أطـلـق اسـمـهـا عـلى عــربـته كـمـا جـاء في

احللقة األولى.
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تـعـمل الـعـديد مـن العـوامل عـلى
ارتـــفــاع احـــتــمـــالــيـــة اإلصــابــة
بالسكتات الدماغية منها ما هو
خــارج عن الــســيــطــرة كــالــعــمـر
واجلــــنس والــــعــــامل الــــوراثي.
ومـنـهـا مـا نـسـتطـيع الـتـدخل به
بــصــورة إيــجــابــيـة كــالــتــغــذيـة
ط احلـياة الصحي. السلـيمة و
فـيـمـا تـوصل عـلـمـاء من جـامـعة
العلوم والتكنولوجيا في ووهان
بالص إلى استنتاج يفيد بأن
األشــخــاص الــذين يــنــامــون في
النـهار أو يغـفون أكـثر من تسع
ســاعـــات في الــلــيـل مــعــرضــون

لإلصابة بجلطة دماغية.
وأفاد مـوقع بـأن الـعلـمـاء أجروا
جتـربـة اســتـمـرت ست سـنـوات
شارك فـيها 31.7 ألف شخص

لم يــسـبق أن أصـيــبـوا بـجــلـطـة
دمــاغـــيــة أو مــشــكالت صــحــيــة
أخــــــرى. ووفــــــقـــــا لــــــنــــــتــــــائج
االســــــتـــــــطالع الـــــــذي أجــــــراه
ـــــئــــة من الــــبــــاحــــثــــون 8 بــــا
ـشــتـركـ في الـتــجـربـة كـانـوا ا
يـنــامـون 90 دقــيـقــة وأكــثـر في
ـئــة يــنــامـون الـنــهـار. و 24 بــا
تـسع سـاعــات وأكـثـر في الـيـوم.
وقـــد ظــهــر أن هـــؤالء أصــيــبــوا
بــاجلــلــطــة الـدمــاغــيــة أكــثـر من
الــــذين كــــانـــوا يــــنـــامـــون 8-7
سـاعــات في الـيــوم بـنــسـبـة 23
ئة في حـ أن الذين ينامون با
ليال ونهارا ارتفعت هذه النسبة

ئة.  إلى 85 با
نـسـتـطــيع بـاتـبـاع نـظـام غـذائي
مـتـوازن وسـلـيم الـسـيـطـرة عـلى
بــعض الـعــوامل الــتي تــزيـد من

خــطـــر اإلصـــابــة بـــالـــســكـــتــات
الدمـاغيـة ومنهـا: تلـعب التـغذية
توازنة دوراً في السيطرة على ا
ارتـفــاع ضـغـط الـدم واحملــافـظـة
ــعـدل الــطــبــيـعي عــلــيه ضــمن ا
وذلك بـــالــتــقــلــيـل من اســتــهالك
لح إلى 1500ملغم يومياً حلما ا

يعادل ـ ملعقة صغيرة. 
ــصـــنـــعــة وجتـــنب األطـــعـــمـــة ا
ـــلح كــالـــنــقــانق والــعــالـــيــة بــا
ـعــلـبـات الــعـالـيـة ـرتــديال وا وا

باألمالح كاخمللالت.
ارتــفـاع مــعــدل الـســكــر في الـدم
يــؤثــر ســلـــبــيــاً مع الــوقت عــلى
األوعـية الـدمـويـة وجـعل اجلسم
عـــرضــة لإلصــابـــة بــاجلــلــطــات
الـدمـاغـيـة وتـتم احملـافـظـة عـلى
نــسب ســكــر طـبــيــعــيــة في الـدم
وصوفة من باالنتظام باألدوية ا

ـارسـة الـنـشاط قـبل الـطبـيب و
الــبــدني اعــتـمــاد نــظــام غـذائي
غـــنـي بـــاأللــــيــــاف الـــغــــذائــــيـــة
كـاخلــضـار والـفــواكه واحلـبـوب
ــشــروبــات الـــكــامــلــة وجتـــنب ا
الـعالـيـة بالـسـكر واألطـعـمة ذات
شبعة صدر العالي بالـدهون ا ا
ـتـحـولـة كـالـزبـدة والـشـيـبس وا

ة. وصلصات الكر
من جـهـة اخرى  يـجـمع الـعـلـماء
عـلى  أهـميـة الـتـغـذية بـالـنـسـبة
للحامل قبل أن يحدث اإلخصاب
ــعـرفــة بــحــدوثه. كــمـا أو فــور ا
ــغــذيـات عــلى تــســاعــد بــعض ا
حتـــــســــ فـــــرص اإلخــــصــــاب
والــبــعـض اآلخــر يــســاعــد عــلى
النـمو الـسلـيم للـجهـاز العـصبي

للطفل. 
وتفيد دراسات بأن احلامل التي

ال تتناول أطـعمة صحـية تعرّض
ـشــكالت الــطــفل الــذي تــنــجـبـه 
صحـية مزمـنة وأن تـأثيـر طعام
األم عـلى صـحــة الـطـفل يـسـتـمـر

راهقة.  حتى فترة ا
وبــحـسب تـقــاريـر طــبـيــة تـلـعب
األطــــــــعــمـــة الــتي تـــتــنـــاولــهــا
احلـامل دوراً في إصــابـة الـطـفل
ـتالزمـة نــقص االنـتـبـاه وفـرط

احلركة.
وقـد أظـهـرت أبـحـاث أن األطـفال
ـتالزمـة لـديهم ـصابـ بـهذه ا ا
ارتــــفــــاع في مــــســـتــــوى دهـــون
أومــيــغــا 6 وأومــيــغــا 3 وهي
دهـون صــحـيــة لـكـن تـنـاول األم
ــقــلــيـة الــكــثــيــر من األطــعــمــة ا
والــزيـوت غـيــر الـصــحـيــة يـزيـد
احـتــمـال إصـابـة الــطـفل بـنـقص

االنتباه. 

{  لــوس اجنــلــوس- (أ ف ب)
- جمـع توم كـيفـر ب 2003 و
2014 مـن مـعــبــر حــدودي بـ
ـكــسـيك ـتــحـدة وا الـواليــات ا
مقتنيـات ضبطت من مهاجرين
يـــســــعـــون إلى حـــيـــاة أفـــضل
والتقط صـورا لها بـاتت محور

معرض في كاليفورنيا.
ـقــتــنــيــات فـراشي ومن هــذه ا
أســـــنـــــان وألـــــعـــــاب وأدويـــــة
ومالبس ورسائل مكتوبة بخط

اليد.
وبــــاتت هـــذه الــــصـــور ضـــمن
ب مــعـرض اذي أمـيــريـكن در
قام في حلاحللم األميـركيخل ا
مركز الوس اجنليس سكيربال
كـــالـــتـــشــــرل ســـنـــتـــرب حـــتى

آذار/مارس.
عن مسافة مـعينة تشـبه الكثير
مـن هـــــــذه األعـــــــمــــــــال الـــــــفن
الــتــجــريــدي من خالل األلــوان

واحلـداثــة واحلـيـويـة. لـكن مع
االقــتــراب مـنــهــا يــتـبــ أنــهـا
عـــشــرات احلــقن والـــعــقــاقــيــر
والــهـواتف احملـمــولـة مـتـعـددة

األلوان واألشكال.
وتــقـول دومـيـنــغـا رودريـغـيس
وهي مـكــسـيـكــيـة في الـثــامـنـة
واألربــعـــ الــتي اتـت لــزيــارة
ـعـرض الـقـد تـركـنـا مالبـسـنا ا
وفـــراشـــيــنـــا ومـــحـــفــظـــاتـــنــا
وهواتفنا من دون أن نعرف إن

كنا سنعود أم ال.
قـــبل ثالثـــ عـــامـــا تـــقـــريـــبــا
اجــتـازت رودريـغــيس صـحـراء
واليـة اوتـشــاكـا مـتــوجـهـة إلى

تحدة. الواليات ا
وقـالت وقد غـلب عـليـهـا التـأثر
ااألمــــــر مــــــؤثــــــر ألنـي أتــــــيت

بالطريقة نفسها.
وفي كل سنة يتم توقيف مئات
ـهـاجـرين بـطـريـقـة غـيـر آالف ا

أســـاســيــا في حـــمــلــة دونــالــد
ترامب إلعادة انتخابه.

وتـشـيـر لـورا مـارت إلى صورة
بــطـات بالســتــيـكــيـة بــعـضــهـا

اعــتــمــدتــهــا حــكــومــة دونــالــد
ــــهــــاجــــرين تــــرامب لــــثــــني ا
كسيك. وال تزال الوافدين من ا
مــكـــافــحـــة الــهـــجــرة مـــحــورا

الـــقـــانـــونـــيـــة ويـــحـــتـــجـــزون
ويــفــصــلـون عـن مـقــتــنــيــاتـهم
الـشـخـصـية خـالل عبـورهم من
تحدة. كسيك إلى الواليات ا ا
وتـــقـــول لـــورا مـــارت أمـــيـــنـــة
ــتـحف اتـذكـرنـا هـذه الـصـور ا
من بـ أمـور كـثـيـرة بـأن حتى
الـظـلم احملدود قـد يـكون نـقـطة
انــطالق لــشيء غــيــر إنـســاني

بتاتا. 
وتــضـــيف اقـــد يــبـــدو تــافـــهــا
مــــصــــادرة شـــريـط احلـــذاء أو
فرشـاة أسنـان أحد األشـخاص
لكن عندما يبدأ الشخص بفعل
عـامـلة األشـخاص ذلك يـقبـل 
بــهــذه الــــــــــطــريـقــة وقــبل أن
يــدرك ذلك يـــصــل إلى أشـــيــاء
مـــــــثل فـــــــصل األطـــــــفــــــال عن

أهاليهم.
 وقــــد فـــصـــلت عــــائالت عـــنـــد
احلـدود بسـبب السـياسـة التي

{  لــوس اجنــلــوس - وكــاالت-
تـصــدر اجلـزء اجلــديـد من أفالم
جــــــومـــــــاجنـي (جــــــومـــــــاجني:
ستوى الـتالي) (جوماجني: ذا ا
نيكست ليفيل) إيرادات السينما
بـأمـريـكـا امـحـقـقـا 60.1 مـلـيون
دوالر.والـــفــــيـــلم بـــطـــولـــة دوين
جـونــسـون وكـيــفن هـارت وجـاك
باالك وكارين جيالن ومن إخراج
جـــيك كـــاســـدين.وتـــراجع فـــيــلم
ـتحـركـة (فروزن2) من الرسـوم ا
ــركـز الــثـاني ـركــز األول إلى ا ا
بــإيــرادات بـلــغت  19.2مــلــيـون

دوالر.
ـــة كـــمـــا تـــراجع فــــيـــلم اجلـــر
واإلثـــارة والــكــومـــيــديــا (أعــداء
ـركز كثـيرون) (نـايـفز أوت) من ا
ركز الثالث مسجال الثاني إلى ا
إيرادات بلغت 9.3 مليون دوالر.
والــفــيـلم بــطــولـة دانــيــال كـريج
وكريـس إيفـانـز وأنـا دي أرماس
وجــيــمي لي كــورتــيس ومــايـكل
شـــــانــــــون ومـن إخــــــراج ريـــــان

جونسون.
واحـتل الـفـيـلم الـدرامي اجلـديـد
ـركز الرابع (ريتـشارد جـيويل) ا
بـإيـرادات بـلـغت خـمـسـة ماليـ
دوالر.والــــفـــيـــلم بـــطـــولـــة ســـام
روكــويل وكــاثي بــاتــيس وجـون
هام وأوليـفيا وايـلد ومن إخراج

كلينت إيستوود.
وجــــاء فــــيـــلـم الـــرعـب واإلثـــارة
ــيالد األســود) اجلــديــد (عـــيــد ا
ــــركــــز (بالك كــــريـــــســــمــــاس) ا
اخلـامس مـحقـقـا إيـرادات بـلغت

 4.4مليون دوالر.
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عــــلـى الــــطـــــريق لـــــتــــمـــــكــــ
ـــهــاجـــرين من مـــجــمـــوعــات ا
التقدم وسط شجـيرات الصبار

واألشواكب.

مــــلـــطخ بـــالــــوحل وهـــو عـــمل
عاطفي لكن له مغزى عملي.

وتـوضح االــبط الــبالســتــيـكي
كـان يــسـتـخـدم لـوضع عالمـات


