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جسر السنك

رافد جبوري
واشنطن

)ذي هانت( أخيراً في صاالت العرض
وجزء جديد من فيلم )نايفز آوت(

زمان جديد

»ذي  لوحة  بيعت   - ب(  ف  لندن,-)أ 
سبالش« لفنان البوب آرت البريطاني 
الشهير ديفيد هوكني في مقابل 23,1 
مليون جنيه استرليني )29,8 مليون 

دوالر( في مزاد في لندن الثالثاء.
الذي  سبالش«  »ذي  لوحة  وتصّور 
 1966 العام  في  هوكني  رسمها 
لحظة غطس رجل في حوض سباحة، 
في  الخيالية  الحياة  نمط  مجّسدة 

كاليفورنيا.
وقالت إيما بيكر رئيسة مبيعات الفن 
للمزادات  »سوذبيز«  دار  في  املعاصر 
بارزا  عمال  فقط  ليس  »هذا  لندن  في 
لفن  رمز  أيضا  هو  بل  هوكني  لديفيد 
معينا  عصرا  حدد  الذي  آرت  البوب 
وأعطى هوية بصرية للوس أنجليس«.
مشتر  عرضه  الذي  السعر  ويبلغ 
ثماني  من  يقرب  ما  الهوية،  مجهول 
مرات املبلغ الذي حققه هذا العمل عند 
بيعه آخر مرة في مزاد العام 2006 في 

مقابل 2,9 مليون جنيه استرليني.
لوحة  بيعت   ،2018 العام  وفي 
لهوكني  أرتيست«  آن  أوف  »بروتريت 
 90 من  بأكثر  يوركشير  في  املولود 
رقم  وهو  نيويورك،  في  دوالر  مليون 
قياسي يسجل في مزاد في ذلك الوقت 
قيد  على  زال  ما  فنان  أنجزه  لعمل 

الحياة.
لوحة  بيعت  نفسه،  العام  وفي 
سانتا  أند  هايواي  كوست  »باسيفيك 
 28,5 مقابل  في  لهوكني  مونيكا« 

مليون دوالر.

ويلينغتون- )أ ف ب( - نجا أربعة أشخاص تاه 
قاربهم لنحو شهر في املحيط الهادئ من خالل 
تناول جوز الهند وشرب مياه األمطار، في محنة 
أودت بحياة ثمانية من رفاقهم بينهم طفل، وفق 

ما أفادت تقارير األربعاء.
في  بوغانفيل  مقاطعة  من  املجموعة،  أن  ويعتقد 
بابوا غينيا الجديدة، أمضت 32 يوما في البحر.

أن  نيوز"  ستار  "سولومون  صحيفة  وأوردت 
كانون   22 في  بوغانفيل  من  انطلقت  املجموعة 
جزر  في  امليالد  بعيد  لالحتفال  االول/ديسمبر 

كارتريت على مسافة حوالى 100 كيلومتر.
قاربهم  إن  قال  ستالي  دومينيك  الناجي  لكن 
املجموعة  أفراد  من  عددا  وأن  انقلب  الصغير 
غرقوا. وقد تمكن الباقون من إعادة قلب القارب، 
لكن مزيدا من الوفيات حصلت أثناء تقّلب القارب 

في املياه بسبب التيارات البحرية القوية.
باستطاعتنا  يكن  "لم  للصحيفة  دومينيك  وقال 
فعل شيء للجثث، ولم يكن لدينا خيار إال تركها 
في املياه"، مضيفا "توفي زوجان وتركا طفلهما 
وراءهما )...( إال أنه واجه املصير نفسه أيضا" 

في وقت الحق.

لوحة بأكثر
من 29 مليون دوالر

في مزاد لندني

جناة أربعة تاهوا 32 
يومًا في احمليط الهادئ

يأتي فتح جسر السنك في بغداد الذي كان واحدا من ساحات املواجهة الرئيسية 
بني املتظاهرين والقوات التي قمعتهم كتطور اخر يكرس املرحلة الثانية من الحركة 
املتظاهرين  بني  دامية  مواجهات  مرة   من  اكثر  السنك  االحتجاجية. شهد جسر 
عندما  االول   كانون  ديسمبر  في  ماحصل  املواجهات  تلك  اشد  كانت  وقامعيهم 
هاجم مسلحون يعتقد انهم ينتمون الحدى امليليشيات املتظاهرين واطلقوا النار 
لزعيم  التابعني  الزرق  القبعات  لذلك عناصر  املواجهة  بينما تصدر عملية  عليهم 
التيار الصدري مقتدى الصدر. هاهي عملية فتح جسر السنك تأتي بعد ان افترق 
الصدر وحركته عن الحركة االحتجاجية لكن ايضا بعد ان امر بحل القبعات الزرق 
التي اتهم عناصرها بالهجوم على املتظاهرين وقتلهم ايضا في االسابيع االخيرة. 
كان  البداية  في  الجديدة.  املرحلة  مالمح  لتدبر  وقفة  تستدعي  االحداث  هذه  كل 
واضحا ان تظاهرات تشرين كانت اكبر مما يتوقع الجميع بحجمها وباهدافها فقد 
اهتزت الطبقة السياسية العراقية وفشلت اذرعها االمنية في التعامل التظاهرات 
التيار  انضمام  جاء  بينما  االعالمية.  الشيطنة  حمالت  و  الدموي  القمع  رغم 
الصدري بعد ذلك للتظاهرات ليجعلها اكبر واقوى, الى ان اتت لحظة الفراق التي 
كانت متوقعة. فالتيار الصدري تيار سياسي ولكنه ثوري اسالمي ايضا له قيادة 
وتنظيمات وهو مشارك في العملية السياسية و متصل بابعادها االقليمية. فزعيمه 
يميز نفسه عن االطراف املندمجة تماما مع املشروع االيراني لكنه ال يعادي ايران 
طبعا. كما انه يتحالف مع الشيوعيني والعلمانيني لكنه ال يتبعهم. وهو طاملا جلس 
مصغيا بلطف الوقات طويلة لكثير من الصحفيني والناشطني في جلسات جماعية 

او ثنائية لكن هذا اليعني انه اقتنع بما سمعه منهم. 
العملية السياسية ولكنها ايضا  التظاهرات فهي حركة ناقمة على كل  اما حركة 
لم  تفرز هي قيادة واضحة السباب عديدة. اهم مالمح املرحلة الجديدة هي تطبيع 
االوضاع امليدانية الذي بات مطلبا تركز عليه اطراف عديدة منها التيار الصدري. 
مناطق  في  التظاهرات  تصفية  عمليات  ان  االخيرة  االيام  تطورات  اوضحت  وقد 
عديدة في بغداد ومحافظات الجنوب لم تعد تثير نفس االدانة من االوساط املتنفذة 
محليا ودوليا. فقد دانت املرجعية الشيعية العليا ما حدث في ساحة الصدرين في 
نوفمبر  في  قمع سابقة  اعمال  بها  دانت  التي  الطريقة  بنفس  ليس  ولكن  النجف 
ضرورة  الى  صراحة  باسمها  املتحدثون  اشار  عندما  النجف  في  الثاني  تشرين 
تشكيل حكومة جديدة فاستقال رئيس الوزراء عادل عبد املهدي مباشرة بعد تلك 
االشارة وهو الذي كان متمسكا باملنصب. اما االن فمن الواضح ان اوساطا عديدة 
حكومته  لتشكيل  فرصه  واعطائه  عالوي  توفيق  محمد  تكليف  دعم  تريد  مؤثرة 

والنظر بعدها الى تأثير ذلك على الوضع. 
حركة التظاهرات واملتظاهرين ما زالت مستمرة, وقد توقع كثيرون ان تخمد وتفتر 
ولكنها تعود كل مرة بقوة. وفي اخر االمثلة لذلك كانت التظاهرات الرافضة لتكليف 
توفيق عالوي. لكن املواجهة بني املتظاهرين والنظام السياسي طالت ولذلك تبعاته 
طبعا ومن اهمها ان شرائح عديدة ايدت التظاهرات في البداية بدأت تفتر بسبب 
عدم تحقق هدف احداث تغييرات جذرية في النظام. ال يعني هذا ان التظاهرات على 
وشك ان تنتهي فهذا امر تحدده عوامل عديدة اهمها همة املتظاهرين انفسهم لكن 
في العموم فان االطراف املنظمة هي من يكسب املعارك الطويلة. هناك طبعا قضية 
ركوب  تعقيدا من قضية  اكثر  واملتظاهرين وهي  للتظاهرات  السياسي  التوظيف 
املوجة. فمثال ترى رئيس الوزراء املكلف يطالب املتظاهرين باالستمرار بالتظاهر. 
يضع ذلك كجزء من ادعائه بانه يحتاج دعما في مواجهة القوى السياسية. لكن 
تلك القوى السياسية هي من اتى به الى املنصب. كما ان قوى عديدة مؤثرة تعرب 
بشكل منتظم عن دعمها للتظاهرات واملتظاهرين ثم تردف ذلك بعبارات تضم معان 
القوى  تلك  مصالح  تضمن  ومحددات  واعتبارات  شروط  الحقيقة  في  هي  عديدة 

وتؤكد مواقفها. 
افتتاح جسر السنك ليس نهاية للحركة االحتجاجية ولكن تأكيد على ان مرحلة 
ثانية بدأت. في هذه املرحلة تصطف القوى السياسية باذرعها العسكرية ضد فكرة 
اسقاط النظام السياسي او حتى تغييره بطريقة تؤثر على مصالحها. وقد اتضح 
السيطرة  الى  التظاهرات  في  املشاركة  من  الصدري  التيار  موقف  تغير  بعد  هذا 
الشيعية  القوى  استراتيجية  ايضا  يتصدر  الصدري  التيار  يكاد  و  بل  ال  عليها. 
مع  للتيار  التاريخية  املشاكل  رغم  التظاهرات  مع  التعامل  في  االخرى  املسلحة 
على  اذن  الصدري  التيار  يسيطر  القوى.  تلك 
بافتتاح جسر  السلطات  وتقوم  التركي  املطعم 
السنك في عملية تطبيع لالوضاع. فيما يواجه 

املتظاهرون اسئلة مهمة عن وجهتهم القادمة. 

لوس اجنليس-)أ ف ب( - الزمان 
سيعرض فيلم "ذي هانت" في الصاالت 
املقبل،  آذار/مارس   13 في  األميركية 
املاضي  العام  عرضه  ألغي  بعدما 
يدور  كونه  أثاره  الذي  الجدل  بسبب 
حول مجموعة من النخب التي تالحق 

"األميركيني العاديني" وتقتلهم.
في  الفيلم  يخرج  أن  املتوقع  من  وكان 
الصاالت،  إلى  املاضي  أيلول/سبتمبر 
إاّل أن الفضيحة التي أثارها بني بعض 
الرئيس  ضمنهم  ومن  الجمهوريني، 
استوديوهات  دفع  ترامب،  دونالد 

"يونيفرسال" إلى تأجيل عرضه.
وقتها  األميركي  الرئيس  غّرد  وقد 
عنصريون  هوليوود  في  "اليساريون 
إلى أقصى حدود، ولديهم غضب شديد 

وحقد في داخلهم".
من  وهو  هانت"  "ذي  أحداث  وتدور 
بطولة هيالري سوانك وبيتي غيلبني، 
حول النخب الغنية التي تالحق الفقراء 
القادمني من الواليات الفقيرة التي تعّد 
الجمهوري  للحزب  التقليدية  املعاقل 
وتعتدي  وميسيسيبي،  وايومنغ  مثل 
عليهم جسديًا من منطق فوقي وطبقي.
التي  العنيفة  املشاهد  خلقت  وقد 
اإلعالن  في  وعرضت  الفيلم  يتضّمنها 
الترويجي له في تموز/يوليو املاضي، 
الشاجبة خصوصا  الردود  من  الكثير 
أنها أتت بعد أيام من حادثي إطالق نار 
31 شخصًا.  حاليًا يبدو  أوديا بحياة 
قّررت  "يونيفرسال"  استوديوهات  أن 
للترويج  القائم  الجدل  من  االستفادة 
تشير  بيانًا  فأصدرت  الجديد،  لفيلها 
فيه إلى كونه العمل الذي "كثر الحديث 
عنه من دون أن يراه أحد... حتى اآلن"، 
الصاالت.  في  قريبًا  صدوره  معلنة 
إلى  الفيلم  ملصقات  إحدى  وتستند 
نيوز"  "فوكس  لشبكة  منسوبة  جملة 
"يظهر  الفيلم  أن  إلى  تشير  املحافظة 
الوجه الحقيقي لهوليوود... املضطهد 

والشرير".
على  األغنياء  يطلق  هانت"،  "ذي  وفي 
فرائسهم القادمني من الواليات الفقيرة 
استعملته  الذي  "البائسني"،  مصطلح 
الرئاسية  في حملتها  كلنتون  هيالري 
مؤيدي  إلى  لإلشارة   2016 العام  في 

دونالد ترامب األكثر تطرفًا.
الفيلم  ملّخص  إلى  باالستناد  لكن 
الصراع  يصّور  أنه  يظهر  الرسمي، 
األميركي،  املجتمع  في  الطبقي 
يتمّرد  الضحايا  أحد  ان  خصوصًا 

معذبيه  بتعّقب  األمر  به  وينتهي 
وقتلهم الواحد تلو اآلخر.

فيماأعلن راين جونسون مخرج "نايفز 
من  جديدا  جزءا  سيصور  أنه  آوت" 
إبقاء  مع  له  تتمة  بمثابة  يكون  الفيلم 

املمثل دانييل كريغ في دور املحقق.
كاتب  مقتل  آوت" قصة  "نايفز  ويروي 

عيد  ليلة  في  شهير  بوليسية  روايات 
والتحقيق  والثمانني  الخامس  ميالده 

الذي تال الجريمة.
وبلغ مجموع عائدات الفيلم في أنحاء 
العالم أمس أكثر من 300 مليون دوالر، 
 40 مقدارها  بميزانية  أنتج  أنه  علما 

مليون دوالر فقط.

وقال املخرج لوكالة فرانس برس "لطاملا 
لذلك  جيدا،  كان  الفيلم  هذا  أن  رأيت 
آخر".  جزء  كتابة  املمتع  من  سيكون 
وأكدت استوديوهات "الينزغايت" التي 
جزء  إلنتاج  خططها  الفيلم  أنتجت 
لجائزة  آوت"  "نايفز  فيلم  ورشح  ثان. 
أوسكار عن فئة أفضل سيناريو أصلي 

الكوري  الفيلم  امام  خسر  أنه  إال 
وأوضح  "باراسايت".  الجنوبي 
الجديد  الجزء  "سيتناول  جونسون 
من  جديدة  مجموعة  مع  أخرى  قضية 
املشتبه بهم ونوع مختلف من األلغاز، 
دانييل،  يؤديها  التي  الشخصية  لكن 

املحقق بينوا بالن ستظهر لحلها".

انشاص )مصر- )أ ف ب( - وسط أكوام 
الفحم املحترق وسحب الدخان األسود 
فوق  ورفاقه  محروس  سعيد  يقف 
غطى  وقد  معاولهم  حاملني  الجمر، 

وجوههم السخام والعرق.
عليها  ُيطلق  كما  أو  الفحم  أفران  إنها 
أنشاص،  قرية  في  "املكامير"  مصر  في 
كيلومتر   50 حوالي  بعد  على  الواقعة 
حيث  النيل،  دلتا  في  القاهرة  شمال 
يصنع محروس وزمالؤه الفحم بدال من 
استخراجه من املناجم في باطن األرض. 
فيها  تنتشر  خصبة  زراعية  بقعة  على 
يقوم  األحمر،  بالطوب  املبنية  املنازل 
العّمال بحرق جذوع األشجار الضخمة 

لتحويلها إلى فحم.
أكوام  عن  عبارة  هي  الفحم"  و"مكامير 
والتي  املقطعة  األشجار  جذوع  من 
ازالة  بعد  اآلخر  فوق  واحد  توضع 
اشعار  ويتم  منها  الصغيرة  الفروع 

النيران في قلبها.
األرض  على  املسطحة  املساحة  وتصل 
التي يبنى عليها فرن الفحم إلى 40 مترا 
ومقابل  قفازات  أو  أقنعة  دون  مربعا.  
أجر ضعيف - حوالي 2000 جنيه شهرًيا 

 12 حوالى  يمكث  للفرد،  دوالًرا(   125(
ساعة  و15   10 بني  تتراوح  ملدة  عامال 
على  الفحم وشحنها  كتل  لجمع  يوميا 

عربات نقل لتوزيعها في انحاء البالد.
تتعاظم  األشجار،  قطع  إلى  وإضافة 
الدخان  نتيجة  أيضا  البيئية  املخاوف 
املتصاعد على جانب الطريق الناتج عن 

حرق الشجر.
ويقول محروس الذي يبلغ من العمر 48 
عاما وهو يقف بجانب كومة من الفحم 
أن تصبح جذوع األشجار جافة  "يجب 
تماما وهو األمر الذي قد يستغرق عاما 

أو نحو ذلك"
ويضيف لوكالة فرانس برس "ثم نبني 
ونشعل  األرز  قش  عليه  وننشر  الفرن 
النار حتى تتوهج وتحتدم ملدة تتراوح 

بني 10 و 15 يوما".
ركام  بتبريد  ذلك  بعد  العّمال  ويقوم 
كليا  وتحّولها  احتراقها  بعد  األخشاب 
باستخدام  القاتم  األسود  اللون  إلى 
فوق  بالوقوف  ليقوموا  املياه،  خراطيم 
من  الرغم  على  الفحم،  لجمع  الفرن 
تزال  ال  التي  الطبقات  بعض  وجود 

متوهجة نتيجة االحتراق.

عّمال أفران الفحم في مصر ميشون على اجلمر

 - )أ ف ب(  املتحدة(-  )الواليات  هيوسنت 
)ناسا(  األميركية  الفضاء  وكالة  أطلقت 
الثالثاء دعوة إلى الراغبني في االنضمام 
إليها... أما املعايير فهي أن يكون املرشح 
في  عليا  دراسات  درجة  أميركيا ويحمل 
تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي 
الفترة  في  الطلبات  وتقبل  رياضي.  أو 
منه،   31 إلى  آذار/مارس   2 من  املمتدة 
لكن لن يتم إجراء االختيار النهائي حتى 
الذي  واالشخاص   .2021 العام  منتصف 
للتدريب  سيخضعون  اختيارهم  سيتم 
األخيرة  املرة  وفي  أكثر.  أو  عامني  ملدة 
التي فتحت فيها "ناسا" باب الترشيح في 
العام 2017، تقدم 18 ألف شخص بطلبات 
وتم اختيار 12 منهم فقط. وقالت "ناسا" 
350 شخصا منذ الستينات،  إنها وظّفت 
واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى 
وحدة رواد الفضاء )مسؤولة عن اختيار 
رحالت  في  للمشاركة  وتدريبهم  الرواد 
بوالية  هيوسنت  في  ومقرها  فضائية( 

الجدد  املرشحني  مهمة  أما  تكساس. 
الواليات  مناوبة  ضمان  فهي  الرئيسية 
املتحدة في محطة الفضاء الدولية للقيام 

بمهمات ملدة ستة أشهر تقريبا.
الجدد  املجندين  على  "ناسا"  وستطلق 
"جيل أرتميس" تّيمنا باسم برنامج عودة 
الواليات املتحدة إلى القمر في العام 2024 

ويمكن  املقبل.  العقد  في  املريخ  وربما 
للراغبني الذين ال يحملون شهادات عليا، 
قد  كانوا  إذا  ترشيح  بطلب  يتقدموا  أن 
لسنتني.  دكتوراه  برنامج  في  انخرطوا 
طلبات  االعتبار  في  األخذ  ستتم  كما 
قاموا بطلعات  الذين  والطيارين  األطباء 

ملدة تزيد عن ألف ساعة.

فتح الترشيحات للراغبني
في العمل رّواد فضاء

باريس- نيويورك- الزمان -)أ ف ب(
حفلة  أرنو  البلجيكي  املغني  أحيا 
جولته  قطع  قبل  الثالثاء  باريس  في 
ليخضع لعالج من سرطان البنكرياس، 
نهاية  به  إصابته  أعلن  مرض  وهو 
البالغ  الفنان  وقدم  املاضي.  األسبوع 
مسرح  على  حفلة  عاما   70 العمر  من 
الحفلة  هي  باريس  في  تريانون 
الخضوع  قبل  له  األخيرة  املوسيقية 
بعدها  سيحتاج  بروكسل  في  لعملية 
وسيضطر  للتعافي.  أشهر  ستة  إلى 
جولته  من  حفلة   13 تأجيل  إلى  أرنو 
في فرنسا وهولندا وسويسرا للترويج 
صدر  الذي  »سانتيبوتيك«  أللبومه 
األسابيع  وخالل  أيلول/سبتمبر.  في 
خضوعه  رغم  حفالت  أحيا  األخيرة، 
خالل  املغني  وقال  كيميائي.  لعالج 
ستاندارد«  »دي  صحيفة  مع  مقابلة 
الذين  الناس  »يتساءل  املاضي  السبت 
انا  لم  يعرفون أنني مصاب بالسرطان 
يعرفوا  أن  يجب  املسرح.  خشبة  على 
هذا  من  القصوى  طاقتي  أستمد  أنني 

مطلع  »في  وقتها  وأوضح  املكان«، 
أخبرتني  الثاني/نوفمبر،  تشرين 

صديقتي بأن بشرتي صفراء اللون«.
إلى  »ذهبت  الروك  مغني  وأضاف 
للدم.  فحصا  لي  أجرى  الذي  طبيبي 
وبعد فترة وجيزة، تلقيت مكاملة هاتفية. 
على  املستشفى  إلى  للذهاب  اضطررت 
وجه السرعة، فقد شخص لدي سرطان 

البنكرياس في مرحلة مبكرة«. 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مغن  يحيي حفلته األخيرة ومخرج
يتخلى عن شهادته حول تهمة االعتداء اجلنسي
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لوس انجليس- )أ ف ب( - أقّرت لجنة 
في مجلس الشيوخ األميركي مشروع 
إلغاء  إلى  يهدف  يوتا  لوالية  قانون 
يزال  ال  الذي  الزيجات،  تعّدد  تجريم 
الوالية  في  األسر  آالف  وسط  متبعا 
طائفة  مهد  تعد  والتي  غربا  الواقعة 

املورمون.
عرضه  املفترض  النّص  هذا  ويعّدل 
الشيوخ  مجلس  أعضاء  كّل  على 
في  صادرًا  آخر  قانونًا  للموافقة، 
العام 2017، يعتبر أن تعّدد الزيجات 
ملدة  بالسجن  عليه  ويعاقب  »جريمة« 
15 سنة  إلى  خمس سنوات، وصواًل 
بممارسة  مصحوبًا  كان  حال  في 

العنف واالستغالل وسوء املعاملة.
املشروع  يتناول  ال  املقابل،  في 
الجديد الذي رفعته السيناتور ديدري 
واالستغالل  العنف  حاالت  هندرسن 
تعّدد  ينظم  بل  الجرائم،  من  وغيرها 
ويعتبره  البالغني  بني  الزيجات 
»جريمة بسيطة« يعاقب عليها بغرامة 

750 دوالرًا.
من  أقل  املبلغ  هذا  يعّد  ذلك،  إلى 

على  املفروضة  الغرامات  بعض 
أشار  ما  وفق  املرورية،  املخالفات 
الذين  اإلجراء،  هذا  معارضي  بعض 
زيادة  في  سيساهم  أنه  يعتقدون 
االستغالل املمارس داخل األسر التي 

تشهد تعّدد زيجات.
تشويسز  »ساوند  منّظمة  أّما 

كواليشن« غير الحكومية التي تحارب 
إلى  يؤّدي  باعتباره  الزيجات  تعّدد 
االستغالل الجنسي والنفسي، فتتهم 
»مشروع القانون بأنه ال يحمي آالف 
وأطفال،  ونساء  رجال  من  الضحايا 
والدتهم  منذ  برمجتهم  تّمت  الذي 
وتقديم  الصمت  على  أهلهم  قبل  من 

الطاعة والقبول بتعّدد الزيجات«.
في املقابل، تشير السيناتور هندرسن 
قدمته  الذي  القانون  مشروع  بأن 
سيسّهل على ضحايا هذه املمارسات 
من  خوف  دون  من  عنها  التبليغ 

مقاضاتهم بتهمة تعّدد الزيجات.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مشروع قانون إللغاء جترمي تعّدد الزيجات في والية أميركية
من فنون العيش

د محمد غاني
كاتب مغربي

زمان جديد

ان لم نوجه بوصلة العقل ملا ينبغي ان توجه اليه، لقامت هي بتوجيهنا ألوهام 
أماني ال نهاية لها، فنسقط في فخ التركيز على األحالم عوض التركيز على العيش، 
فكرة عظيمة و ان كنت على علم بها لكنني تذكرتها حني قراءتي لرواية هاري بوتر 
ملؤلفتها الروائية و كاتبة السيناريو و منتجة األفالم، البريطانية، ج.ك رولينغ، 
الدنيا طبعا( لكي نركز  الفكرة كالتالي" إنها لم ُتخلق)تقصد  حيث صاغت نفس 

على األحالم و ننسى ان نعيش". 
فن العيش فن بسيط للغاية لدرجة التعقيد أو قل هو معقد للغاية لدرجة البساطة 
و هو ما عبر عنه العبقري ألبرت اينشتاين بقوله:" ال يوجد سوى طريقتني لتعيش 

حياتك. واحد كما لو أن ال شيء معجزة. واآلخر هو أن كل شيء معجزة".
تأملنا  ان  و  له،  نظرتنا  بحسب  جدا  معقد  و  جدا،  بسيط  العيش  فن  تلخيص 
تلخيص الحكماء لفن العيش لوجدناهم يلخصونه في ثالث او اربع كلمات على 
االكثر، تلخصه الكتب املقدسة و على رأسها القرآن الكريم انه لعب و لهو و تكاثر 
و تفاخر، في حني أن  الشاعر االمريكي املعروف روبرت فروست  الحائز اربع مرات 

على جائزة بوليتسار في االدب يلخصه في كلمة واحدة و هي "االستمرارية".
أما الكاتب االمريكي الساخر صامويل النغهورن كليمنس املشهور ب"مارك توين" 
مؤلف رواية توم سوير التي كنا نتابعها كرسوم متحركة حني كنا صغارا، وصاحب 
بقوله"األصدقاء  العيش  فن  أو  الحياة   فيلخص  العظيمة،  فني  هكليبيري  رواية 
الحقيقيون، و الكتب الجيدة، و الضمير النائم: هذه هي أوصاف الحياة املثالية"، 
و ال ينبغي ان يفهم من قوله الضمير النائم، موت الضمير، فالحكماء يختارون 
تعابيرهم جيدا، فنوم الضمير الهدف منه االشارة الى فن التجاهل، حتى ال يعكر 

صفو تأمالته كل دقيق و بسيط من األمور.
الرغبة فيها  بالحياة و  التشبث  األديان  الحكمة في جميع  اإليمان و  من صفات 
آلخر رمق، حيث توصي األديان جميعها بتعمير األرض آلخر نفس حتى لو جاءت 
املوت ألحدنا و في يده فسيلة فليغرسها، فكذلك جاء على لسان وودي آلن الكاتب 
املسرحي و عازف الجاز و املخرج األمريكي املعروف حكمته الشهيرة"أنا ال أخاف 

من املوت و إنما ال أريد أن أكون هنالك حني يحدث ذلك".
أما األديب االسترالي ماركوس زوسان، وكاتب كتب األطفال و الروائي املعروف 
الناس  "يكون  فيها  الشأن جاء  بليغة في هذا  فله قولة  الكتب"،  "سارقة  بروايته 
إنما فقط فيما  أو بما يقولون، و  في بعض األحيان رائعون، ليس في نظراتهم 
هم عليه". و هو بذلك غالبا ما يقصد بقوله "أحيانا"  أن احدنا إن هو حافظ على 

توازناته في الحياة فانه سيكون رائعا بمجرد تواجده بيننا.
نفس االمر يشير اليه ألبرت آينشتاين الغني عن كل تعريف بقوله" تشبه الحياة 
ركوب الدراجة، ان أردت الحفاظ على التوازن ينبغي االستمرار في الحركة"، فإن 
تم ذلك تمت روعة اللوحة الفنية بتواجده يسير على عجلتني فيما بيننا، فتتشابه 
بذلك الصورة الفنية التي صورها آينشتاين بتلك التي أرادها االسترالي ماركوس 

زوسان.
و نختم بقولة االديبة االمريكية بيسي أندرسون ستاينلي، الرائعة شعرا و نثرا 
في كتابها "املزيد من أمراض القلب"، "لقد حقق النجاح، ذلك الشخص، الذي عاش 
بشكل جيد ، ضحك كثيًرا ، وأحب كثيًرا ؛ الذي يتمتع بثقة املرأة النقية واحترام 
الرجال األذكياء ومحبة األطفال الصغار ؛ الذي مأل مكانته الخاصة وأنجز مهمته 
؛ الذي لم يكن ينقصه أبًدا تقدير جمال األرض أو فشل في التعبير عنه ؛ الذي 
ترك العالم أفضل مما وجده ، سواء كان ذلك زهرة خشخاش مغروسة  أو قصيدة 
مثالية أو روح منقذة ؛ الذي كان يبحث دائًما عن 
األفضل في اآلخرين ومنحه أفضل ما لديه ؛ الذي 
كانت الحياة مصدر إلهام له ؛ الذي لديه الذاكرة 

عطاء الهي رائع. 


