
AL-AYYAM اإلثنين 2018/4/23 العدد  8050 السنة الثالثة والعشرون

دمشق/ اليرموك 1986
غسان زقطان

 المفتاِح
ُ
ة

ّ
لم تكن لي رن

والشمُس التي ناديتها من درفِة الشباِك

 من الموّدة.
ُ

 القليل
ُ

والوقت
ُ

ليس لي هذا الصباُح الضّيق

 حديقِة الجيران
َ

 فوق
ُ

المرشوش

من طرِف المخّدة.

لم تكن لي..

 البنِت التي لمَعت وراَء المزهريِة 
ُ
ضحكة

في الهواِء.

ف ياسمينًا في الجوار 
ّ
ال ُبّد أنَّ يدًا تقط

نا، فأسمع 
ُ
 المذياَع، جارت

ُ
لو تغلق

! ..
ُ

 على يديها وهي تغسل
ُ
 تنكسُر المياه

َ
كيف

اَك..  سأفتُح الشبَّ
ُ

كنت

 األضواْء.
ُ
 سأطفئ

ُ
كنت

مصر تحجب ألعابًا إلكترونية 
"خطيرة" بينها "الحوت األزرق"

القاه���رة - أ ف ب: أمر مكت���ب النائب العام المصري الس���بت بحجب 

عتبر "خطيرة"، 
ُ
لعبة "الحوت األزرق" إلى جانب ألعاب إلكترونية أخرى ت

بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.

وتدفع لعبة "الحوت األزرق" المراهقين إلى مواجهة مجموعة تحديات 

خطيرة على مدى خمس���ين يوما، وفي كل مرة يكون التحدي أخطر مما 

سبقه، حتى يصلوا إلى المرحلة النهائية المتمثلة باالنتحار.

وال تنحص���ر االنتقادات الموجهة إلى لعب���ة "الحوت األزرق" )بلو ويل( 

في مصر، بل تتعداها إلى دول عدة لالشتباه في تسببها بحاالت انتحار 

كثي���رة في صفوف مراهقي���ن، ومن ضمنها بل���دان عربية مثل تونس 

والمغرب والجزائر.

ومخترع اللعبة هو الش���اب الروس���ي فيليب بوديكين )21 عامًا(، وقد 

هم بالتحريض على االنتحار.
ُ
ألقي القبض عليه في أواخر 2016 وات

وق���د أصدر النائ���ب العام المصري "ق���رارًا بتكليف الجه���از القومي 

لتنظي���م االتصاالت باتخاذ م���ا يلزم من إجراءات لحج���ب المواقع التي 

تبث األلعاب االلكترونية على ش���بكة االنترنت ومنها ما يسمى الحوت 

األزرق"، مشيرا إلى أن ذلك ُيعتبر "أمرًا متعلقًا باألمن القومي والمصالح 

العليا للبالد".

وحّرمت دار اإلفتاء المصرية في وقت سابق هذا الشهر، ممارسة لعبة 

"الحوت األزرق" التي يقوم الش���باب بتحميلها على هواتفهم الذكية، 

لما فيها من "إيذاء للنفس واإلضرار بها"، ذلك أنها تدفع بمن يمارسها 

إلى "االنتحار"، بحسب ما قالت الدار في بيان.

بيع رسالة معادية 
لليهود كتبها فاغنر 
في مزاد في القدس

الق����دس المحتلة - أ ف ب: تباع في مزاد 

علني ف����ي القدس رس����الة كتبها المؤلف 

الموسيقي األلماني ريتشارد فاغنر )1813 

ر فيها من التأثير اليهودي 
ّ
- 1883( يح����ذ

في مجال الثقافة، علما أن إسرائيل تمتنع 

عن عرض أعماله الموسيقية.

وا أعمال 
ّ
ومن المع����روف أن النازيين تبن

فاغنر التي كانت تعبق بروح قومّية، وكان 

من أفضل المؤلفين الموسيقيين في نظر 

هتلر، رغم أنه توفي قبل ظهور النازية.

وتعود الرس����الة إلى الع����ام 1869، وهي 

والناقد  والفيلس����وف  للش����اعر  موّجه����ة 

الفرنسي إدوار شوريه.

ويقول فاغنر في هذه الرسالة لصديقه: 

"الفرنسيون ال يعرفون الكثير عن اليهود" 

را م����ن "التأثير اليهودي على الثقافة 
ّ
محذ

المعاصرة".

وم����ع أن القوانين اإلس����رائيلية ال تنّص 

صراحة على من����ع أعمال فاغنر، لكن الفرق 

والمؤسس����ات الفنية ف����ي الدولة العبرية 

تمتنع عن ذلك.

في ثالث عروض مهرجان رام الله للرقص المعاصر

"اعطني سببًا للعيش" .. البريطانية كلير كنينغهام 
تنتصر على الموت واليأس بعكازين!

كتب يوسف الشايب:

امرأة صغيرة الحجم لكنها تترك انطباعات قوية..
الفنانة االستعراضية البريطانية كلير كنينغهام، تبدأ من 
زاوية معتمة من مسرح قصر رام الله الثقافي، أعدت خصيصًا 
لعرضها "اعطني سببًا للعيش"، عمال طبيعيا وخاصا وحميميًا، 

مع عكازين بقيا يرافقانها طوال خمسين دقيقة.
تس����تخدم كنينغهام، الت����ي تعتبر من أش����هر الفنانات 
ذوات اإلعاق����ة في العالم، عكازيه����ا كمقيدين تارة وممدين 
تارة أخرى للوحة االستعراضية التي تقدمها، ما يخلق جسدًا 
يتطور عبر التالعب بهذه الدعامات، إن جاز التعبير، فمع هزة 
تعبر عن مكافح����ة في الزاوية تنطلق مدش����نة عرضها، قبل 
أن تضرب نفس����ها على الجدار كفراش����ة ترتطم في نافذة .. 
تنأى بنفس����ها عن النظر باتجاه الجمهور .. تحبس نفس����ها 
ف����ي الظالم لبعض الوق����ت، أو جله، وتتعاطى م����ع العكازين 
كجناحين ت����ارة، وأغالل تارة أخرى، فتبدو س����جينة تتعذب، 
بعد أن كانت فراشة ترنو إلى الطيران ولو لبضع سنتيمترات 

إلى أعلى.

يس����تند هذا العمل على سلسلة من المهام الجسدية التي 
تعكس ق����وة بدنية وأخ����رى روحانية، فالفنان����ة كنينغهام 
تقدم لنا رؤية صادقة في تعاطيها الذاتي مع إعاقتها، دون 
تزييف أو خجل، هي التي تتعامل مع إعاقتها بطريقة آسرة، 
تعب����ر عنها في تلك اللحظة التي تطوي فيها نفس����ها فوق 
مقابض العكازات، وتقوم ببعض "الشقلبات" هناك، إلى قفز 
يتنقل م����ا بين اليدين والقدمين مرارًا وتك����رارًا، بل إنها في 
أحد المش����اهد تحاول دفع نفس����ها من األرض لكنها تنزلق، 
وتسقط بعد س����حبها االتجاه الخاطئ من عكازتيها، حتى إن 
بعض الحضور كان يهم بمساعدتها، وهنا تكمن قوة العمل 
في قرار كنينغهام باالس����تمرار في أداء هذه المهام إلى أن 
ال تس����تطيع القيام بها لفترة من الوقت، فكان السقوط على 
أكثر من مس����توى، لكنها تتفوق على عجزها ونفسها وتقوم 
من جديد في حركة ليست استعراضية، بقدر ما هي واقعية 

تعايشها في يومياتها مع اإلعاقة.
ويمك����ن القول، إن التكرار والتحقيق العميق في المفاهيم 
البس����يطة، والذي نجحت فيه كنينغه����ام ببراعة، خلق إطارًا 
زمنيًا موس����عًا منحها وإيانا، وقتًا ومس����احة إضافيين للرحلة 

والتفكير والتأمل بل والتقاط األنفاس أيضًا.
وكان في تخففها من مالبس����ها الخارجية أكثر من رس����الة، 
فه����ي من جهة تتحدث ع����ن الصعوبات الت����ي واجهها ذوو 
اإلعاقة في بريطانيا جراء تخفيضات اإلعانات الطبية، بشكل 
أو بآخ����ر، وم����ن جهة أخ����رى تعبر عن جانب حي����وي في حياة 
النس����اء من ذوات اإلعاقة، فهن أيضًا لم يتنازلن عن أنوثة قد 

تكون طاغية، ورغبات دفينة ربما.
وعندم����ا رمت بظهره����ا إلى الجدار وهي تحاول بمس����اعدة 
عكازيها أو دونهما تسلقه بشكل عكسي، ووجهها للجمهور 
هذه المرة، ب����ل وبدأت بالغناء بصوت متذب����ذب لكنه واضح 
وجميل، فإنها تعبر عن موضوع البقاء على قيد الحياة، ورمي 

اليأس من الجسد جانبًا رغم الكرب الذي تعيشه.
العرض الثالث في مهرجان رام الله للرقص المعاصر 2018، 
وتنظمه س����رية رام الله األولى، "اعطني س����ببًا للعيش"، عمل 
راقص مدمر ومحبط ومؤلم، وفي الوقت نفس����ه حالم ومفعم 
باألم����ل ومليء بالف����رح .. إنه عبارة عن رحل����ة نضالية لفنانة 
ملهمة على خشبة المسرح، فالمعركة ضد الموت تتحول هنا 

إلى نصر، ولو كان هشًا كجسدها.

كلير كنينغهام في أحد عروضها.

ف ضعف اإلدراك
ّ
فقدان كبار السن لشريك الحياة يخل

رويترز: قال باحثون إن كبار السن الذين يفقدون شريك 
الحياة يكونون أكثر عرضة لإلصابة بضعف اإلدراك فيما 
بعد وهو ما يتطل���ب توفير المزيد م���ن المراقبة والدعم 

لهم.
وفي دراس���ة ش���ملت ما يقرب من 7000 من كبار السن 
في منتصف العمر وأكبر من ذلك بدا ضعف اإلدراك على 
الجمي���ع لكنه ظه���ر بدرجة أكبر وبوتيرة أس���رع على من 
فقدوا ش���ركاءهم وبغض النظر عما إذا كانوا كرروا تجربة 

الزواج.
وذكر الفري���ق البحثي في دوري���ة )ذا أمريكان جورنال 
أوف جرياتريك س���ايكياتري( أن وجود مس���توى عال من 
التعليم أو شقيق واحد على األقل على قيد الحياة يحمي 

فيما يبدو من ضعف اإلدراك المرتبط بفقدان الشريك.
وقال جيون كيم باحث علم النفس المش���ارك في هذه 
الدراس���ة، وهو من جامعة تش���ونج - أنج في سول بكوريا 
الجنوبية، في رسالة بالبريد اإللكتروني إلى رويترز هيلث 
"بينما كنا نتوقع اكتشاف أثر فقدان الشريك على ضعف 
اإلدراك فوجئن���ا باآلث���ار الوقائي���ة لوجود ش���قيق واحد 
على األق���ل على قيد الحياة أو تحصيل مس���توى عال من 

التعليم".
واس���تنادا إلى نظرية تقول إن زيادة الضغوط تساهم 
بمرور الوقت في ضعف اإلدراك وإن وفاة شريك الحياة قد 
تزيد من التوتر، حلل الباحثون بيانات 6766 أميركيا فوق 

سن الخمسين في الفترة بين عامي 1996 و2012.

وفحصت الدراس���ة ح���االت األرامل ودرج���ات اختبارات 
وظائ���ف اإلدراك وغيره���ا م���ن العوامل الت���ي تضمنت 
الحرم���ان والتعليم وال���زواج مرة أخ���رى والحالة الصحية 

والعرق وأفراد العائلة الذين ما زالوا على قيد الحياة.
واعتمدت أسئلة وظائف اإلدراك على أداء مهام مختلفة 
منها تذكر الكلمات على الفور أو تذكرها بعد بعض الوقت 
أو العد التنازلي من رقم 20 والقدرة على تس���مية األشياء 

وتذكر البيانات وحتى اسم الرئيس الحالي ونائبه.
وأظه���ر التحليل أن 2742 ش���خصا ف���ي المجمل فقدوا 
ش���ركاءهم وأن معظم م���ن تجاوزت أعمارهم الس���بعين 

فقدوا شركاءهم مع انتهاء مدة الدراسة.
وتراجعت درج���ات اإلدراك لدى األرام���ل بما يزيد على 
نص���ف نقطة مقارنة بأقرانهم ممن ال يزال الش���ركاء في 
حياته���م. وأظهرت الدراس���ة أنه مع م���رور كل عام بعد 
فقدان الش���ريك تضعف درج���ات اإلدراك بص���ورة أكبر 

بمعدل ربع نقطة أخرى.
وقال���ت أنا سندس���تروم من جامعة إيميا في الس���ويد، 
والتي لم تشارك في البحث، إن الشعور بالوحدة المرتبط 
بفق���دان الش���ريك ربما يكون س���ببا رئيس���يا في ضعف 
اإلدراك وإن وجود أش���قاء أو أبناء بالغين أو أصدقاء يمكن 
أن يوف���ر التواصل االجتماعي الذي يس���اعد في الحد من 

تدهور اإلدراك.
وأضافت في رسالة بالبريد اإللكتروني "فقدان الشريك 

له تأثير سلبي عميق على الصحة العقلية والنفسية".

"الفرقة الموسيقية المصرية"
 تستعد لتقديم عرضين في الرياض

القاهرة - أ ف ب: تس����تعد فرقة 

المصرية لتقديم  األوب����را  من دار 

عرضين ف����ي مركز الملك فهد في 

الرياض األس����بوع المقبل، بحسب 

ما أعلن����ت وزارة الثقافة المصرية، 

أمس.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد 

الدايم لوكال����ة فرانس برس إنها 

"الم����رة األولى الت����ي تذهب فيها 

فرقة م����ن دار األوبرا المصرية إلى 

المملكة العربية السعودية إلقامة 

التي  المتغي����رات  بع����د  حف����الت 

حصلت ف����ي المملكة ف����ي اآلونة 

األخيرة من انفتاح فنّي وثقافي".

موج����ة  الس����عودية  وتس����جل 

انفتاح متس����ارعة بدف����ع من ولي 

العهد الس����عودي األمير محمد بن 

سلمان، وقد اس����تضافت المملكة 

في األش����هر األخيرة حفالت عدة 

لفنانين عرب وأجانب معروفين.

الموس����يقية  الفرق����ة  وتق����دم 

المصري����ة بقيادة مصطفى حلمي 

في الحفلي����ن مجموعة من األغاني 

التي  الموس����يقية  والمقطوع����ات 

����رت ف����ي الوج����دان المص����ري 
ّ
أث

والعرب����ي على م����ر الس����نين، من 

بينها أغاٍن ألم كلثوم ومحمد عبد 

الوهاب ومحمد فوزي وعبد الحليم 

موس����يقية  ومقطوع����ات  حاف����ظ 

لري����اض الس����نباطي وبليغ حمدي 

وفريد األطرش ومحمد الموجي.

ويق����ام عل����ى هام����ش الحفلين 

الفوتوغرافي����ة  للص����ور  مع����رض 

النادرة التي توثق لدار األوبرا منذ 

إنشائها العام 1869.

الس����عودية  واس����تضافت 

المغنيين  األخي����رة  اآلون����ة  ف����ي 

المصريي����ن تامر حس����ني ومحمد 

حماقي، في حف����الت حضرها عدد 

كبير من المشاهدين.

الـمتحـف الـمصـري الـكبـيـر يـستـقبـل
السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون

األقص���ر - مصر - د ب أ: اس���تقبل 
امس،  الكبي���ر،  المصري  المتح���ف 
العجلة الحربية والس���رير الجنائزي 
الثالث للملك توت عنخ آمون، وذلك 
في إطار المشروع المصري الياباني 
لنق���ل 72 قطع���ة أثري���ة، تمهيدا 
لعرضها ضمن مجموعته المتكاملة 
داخل المتحف عند افتتاح المرحلة 

األولى له أواخر هذا العام.
وق����ال الدكت����ور ط����ارق توفي����ق 
المش����رف الع����ام عل����ى المتح����ف 

المصري الكبير، ف����ي بيان صحافي، 
امس، إن العجلة الحربية هي العجلة 
رق����م5 الت����ي يتم نقله����ا، كما يعد 
الس����رير الجنائزي الثال����ث من أهم 
األس����رة الخاصة بالمل����ك توت عنخ 
أمون، ألنه يمثل شكل بقرة سماوية 
عرفت س����ابقا باس����م "مح����ت ورت" 

والتي تعني الفيضان العظيم.
وأش���ار إلى أن تل���ك البقرة كانت 
هي التي تحمي اإلله رع عندما كان 
يعيش على األرض في عصر اآللهة.

من جانبه، قال حس���ن كمال مدير 
بالمتحف  الفني���ة  الش���ؤون  ع���ام 
المص���ري الكبي���ر، إنه ت���م تأمين 
األماك���ن الضعيف���ة بالقط���ع قبل 
تغليفه���ا، ونقلها من خ���الل إجراء 
والتوثيق  األول���ى  الترميم  اعم���ال 

للعجلة والسرير.
وأضاف أنه بنقل السرير والعجلة 
الحربية تكون جميع اآلثار العضوية 
المصري  المش���روع  المدرجة ضمن 
الياباني ت���م االنتهاء م���ن نقلها، 

الترميم  اعمال  اس���تكمال  وسيتم 
للس���رير والعجل���ة داخ���ل معم���ل 

األخشاب.
وأك���د عيس���ى زيدان مدي���ر عام 
اآلث���ار  ونق���ل  األول���ى  الترمي���م 

بالمتحف المصري 
الكبير على أن فريق العمل حرص 
وب���كل دقة على اتباع أعلى معدالت 
األمان في تغليف وتأمين الس���رير 
والعجلة الحربية، وقد تم استخدام 

مواد وخامات 

مخرج "أفاتار"ينوي تصوير 
سـلـسلـة مـن أربعـة أجـزاء
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فيلم )أفاتار( إنه ما زال يهدف إلى إنتاج سلس���لة من أربعة أفالم لفيلم 

الخيال العلمي الذي أخرجه ف���ي 2009 وإنه يمضي قدما مع اإلنتاج في 

الوقت ال���ذي تراجع فيه الهيئ���ات التنظيمية البيع المقترح لش���ركة 

توينتي فيرست سنشري فوكس إلى شركة والت ديزني.

وق���ال كاميرون للصحافيين أول من أمس إن أمامه قرابة 100 يوم ليبدأ 

في تصوير الجزأين الثاني والثالث من )أفاتار( طبقا التفاق مع فوكس.

وإذا نجح الجزآن، فإنه يعتزم االس���تمرار بإنت���اج جزأين رابع وخامس 

كتبهما بالفعل.

وقال: "أنا ملتزم بها جميعا".

وقال كاميرون إن تصميمات المخلوقات والش���خصيات لألجزاء األربعة 

التي يعتزم إنتاجها تم لصقها على حوائط الش���ركة لكن لم يعرضها 

أمام الصحافيين.

وم���زح قائال: "إذا كنت روبرت مردوك يمكن���ك أن تذهب وتراهم ... أو 

بوب إيجر".

وتعه���دت فوكس التي يمتلكها مردوك بتوزي���ع الفيلم القادم لكن 

الش���ركة تخضع لعملية بيع حاليا لديزن���ي كجزء من صفقة قيمتها 52 

مليار دوالر. 

وق���ال كاميرون إن إيج���ر المدير التنفيذي لديزن���ي لم ير تصميمات 

األج���زاء إذ هناك محظورات على تعاونهما ف���ي الوقت الذي تراجع فيه 

الهيئة التنظيمية الصفقة.

خالي���ة م���ن الحموض���ة حت���ى ال 
تتفاع���ل م���ع طبق���ات التذهي���ب 
وكذل���ك تدعي���م وتأمي���ن األماكن 

الضعيفة.


