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العليا،  المناصب  بتغيير  وجيزة  لفترة  العراقيون  يستبشر 
تغيير  أجل  من  الجدد  المسؤولين  على  اآلمال  معلّقين 
المتفائلون منهم  وهو  به  المزرية. هذا مايشعر  أوضاعهم 
شعور انساني عاطفي طبيعي . أّما الذين قد داستهم الظروف 
والجميع  وأحَسن  َحَسن  لديهم  فليس  اليأس  حد  الى  السيئة 
ملموسة  نتائج  عبر  العكس  يثبتوا  حتى  سيئون،  بنظرهم 
تدخل بيت كل عراقي ويرونها في كّل شارع ومحل عمل .
لكن الصورة الحقيقية للتغيير ال يمكن أن ترتبط باسم وزير 
جديد مثالً التوجد قوانين تساعده. كما اّن هناك دوائر يشغلها 
بل يتحّكم بها مديرون وموظفون مّر عليهم خمسة وزراء 
من دون أن يتبّدلوا، بل اّن كّل وزير جديد يأتي يضطر من 
حيث يدري او اليدري للتعامل معهم على أساس أنهم خميرة  
مديريات الوزارة وخبرتها المتراكمة، وهم في الحقيقة عفن 

وتكلسات سيئة، آن أوان أن تشطف بماء نظيف .
مع  تماس  على  مهمة  مديريات  في  التراكمات  تلك  بسبب 
خدمات الناس، ال يستطيع الوزير الجديد أن يغّير إالّ ببعض 

القشور .
السياسية  الجماعات  حساب  يحسب  الوزير  اّن  الشك 
عاماً،  عشر  خمسة  منذ  وزارته  في  مساميرها  ثّبتت  التي 
ويخضع للتلميح والتصريح بالخطوط الُحمر التي عليه أن 
التردي  يتكدس  هنا  من  الوزارية.  فترته  في  يتجاوزها  ال 
وتزداد مشاكل البلد في جميع القطاعات، السيما تلك التي 
لها موارد عالية وابواب صرف غير قابلة للسيطرة عليها 

بوضوح ودقة .
في  باالالف  تغييرات  تتطلّب  قد  جديدة،  بداية  من  البّد 
مالحظين  ورئيس  قسم  رئيس  تشمل   صغيرة  مناصب 
ومديراً ومعاون مدير عام ورئيس مؤسسة، بشكل يخضع 

ألصول وظيفية غير خاضعة للتحزب والمحسوبيات.
 اسمع اآلن قربي َمن يقول اّن هذا أمر مستحيل  في العراق 
بسبب سطوة الحيتان، وبالرغم من يقيني في أّن ذلك ممكن 
للعلم  الوالء  تحت  التغيير  إرادة  دون  من  أّنه  أقول  جداً، 
النجاح  في  معدوماً  سيكون  األمل  فإّن  والَقسم  والدستور 

واعادة بناء الدولة المتآكلة .

بالزما
عندما سمعت العائلة الثريَّة من شرفة القصرأنَّ بستاني حديقتهم الغنَّاء يسعل 
الفور،  على  المكان  يغادر  أْن  القصر  سيدة  عليه  صرخت  وآخر،  حين  بين 
الخاطر  منكسر  وهمَّ  الحديقة  عشب  على  الورد  تقليم  مقص  البستاني  ترك 
لوازمك  جميع  خذ  أخرى:  مرة  به  القصر  سيدة  صرخت  القصر،  بمغادرة 
معك والترجع إال عندما نطلب منك ذلك، حمل البستاني خطواته نحو شرفة 
لو تعطيني أجور  سيدتي  لها متوسالً  قال  أكثر،  يقترب  أْن ال  فنهرتُه  القصر 
أخرج  هيا  عندنا  لك  أجور  ال  غاضبة  أجابتُه  والطعام،  الدواء  لشراء  عملي 
منزله  في  عينيه،  ينهمر من  والدمع  الثري  البستاني قصر  ترك  القصر،  من 
الطيني ظل معزوال عن أفراد عائلته في حجرة مظلمة، كانت حرارة جسده 
تتصاعد وسعالُه أصبح يفزع أطفاله الصغار، حرص على تناول البصل والثوم 
فحملته  تدهورت  حالته  لكن  الطيني،  بيته  أمام  زرعها  التي  والخضراوات 
الهواء  شحَّ  أْن  بعد  المركزة  العناية  إلى  وأدخل  المشفى،  إلى  إسعاف  سيارة 
نت حالتُه  وبرأ من الوباء الذي  في رئتيه، لم تمض سوى تسعة أيام حتى تحسَّ
فغادر  سلبية،  المختبرية  الفحوصات  نتائج  وجاءت  هوادة،  بال  العالم  اكتسح 
المشفى مشياً على األقدام إلى بيته الطيني، في الطريق استرعى انتباهه سيارة 
إسعاف تخرج من قصر العائلة الثرية بسرعة فائقة وهي تعول بصفَّارة اإلنذار 
أنَّ  أخبره  الذي  الحارس  ليسأل  القصر  من  فاقترب  حمراء،  وإشارة ضوئية 
ة القصر تدهورت حالتهما الصحية وحملتها اإلسعاف إلى مشفى خاص،  سيدَّ
وبرغم قساوة تعاملها معه تمنى لها الشفاء، في حين أدخلت سيدة القصر إلى 
غرفة اإلنعاش، وعشرات األطباء يقفون حول سريرها، كانت في حالة حرجة 
ونسبة األوكسجين في الدم تهبط رويداً رويداً والهواء ينحسر من رئتيها، وهذا 
يعني نهايتها، طلبوا إحضار بالزما الدم على وجه السرعة بمحاولة إلنقاذها، 
غير أنَّ فصيلة دمها كانت نادرة جدا، ولم يعثروا على بالزما تناسبها برغم 
المشفى  مدير  أمر  الحرجة  اللحظات  تلك  في  األخرى،  بالمشافي  استنجادهم 
األطباء مراجعة سجل المتعافين عسى أْن يكون أحدهم يحمل فصيلة دمها، بعد 
مرور نصف ساعة من التدقيق عثروا على متعاٍف يحمل فصيلة دمها النادرة، 
فانطلقت سيارة إسعاف إلى عنوان منزله لحمله إلى المشفى، لم يتردد الرجل 
لحظة واحدة من التبرع بالبالزما، لم يكن يعرف أنَّه سينقذ سيدة القصر من 
موت أكيد. بعد مرور أسبوعين استعادت سيدة القصرعافيتها وتركت فراش 
الموت مثل فرس جامح، أخذت تهُب عطاياها للخدم والفقراء وهي ممتلئة بهجًة 
وحبوًرا، وحين سألت عن المتبرع الذي أنقذها من الموت ووهبها حياًة جديدة 
أفاقت حتى جاءت سيدة  أْن  ا عرفته؛ ما  لمَّ البارئ، سقط مغشيا عليها  بعناية 
القصر بمركبتها الفاخرة لتقف أمام البيت الطيني، دخلت على البستاني وهي 
تذرف الدمع مع سيل من االعتذارات، حتى انحنت لتقبيل يده؛ عرضت عليه 
مايريد، غير أن البستاني رفض جميع مغرياتها وطلب منها أجره الذي لم تدفعه 
الطيني، كانت منذهلة من  لها السالمة. عندما غادرت منزله  من قبل وتمنى 
إيثار وإباء هذا البستاني الفقير؛ مثلما شعرت بضآلة 
الراسخة،  قناعته  أمام  كبريائها  وانسحاق  حجمها 
وآللئ  وذهب  أطيان  من  ثروتها  كل  أنَّ  وأدركت 
عن  الثروة  هذه  كل  عاجزة  كانت  إْذ  ريح؛  قبض 
الذي  البالزما  لوال كيس  الحياة  تتنفس هواء  بقائها 

وهبه لها بستاني قصرها المنيف.

د. حسن ناظم
وزير الثقافة العراقي

حسن النواب
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باريس-)أ ف ب( - من أعلى مطعمه الرابض 
على ارتفاع 125 مترا في برج إيفل الذي أعاد 
فتح أبوابه بعد "إجازة" استمرت ثالثة أشهر 
الفرنسي  الطاهي  يرفض  كوفيد19-،  جراء 
الطهو  عالم  تغير  فكرة  أنتون  فريديريك 
احلائز  الطاهي  هذا  عاد  وقد  الوباء.  بعد 
للمطاعم،  الشهير  ميشالن  دليل  في  جنوما 
أعاد  بعدما  فيرن  جول  الشهير  مطعمه  إلى 
حاليا  يستقطب  وهو  الثالثاء.  أبوابه  فتح 
بشكل رئيسي زبائن فرنسيني بانتظار عودة 
اخلاص  املصعد  وفي  األجانب.  السياح 
البليكسيغالس  من  حاجز  يفصل  باملطعم، 
إال  الكمامة  ينزعون  ال  الذين  الزبائن  بني 
النّدل  الطاولة. ويستقبل  إلى  لدى جلوسهم 
سحبت  الذي  املطعم  رواد  سوداء  بكمامات 
مبدأ  على  حفاظا  طاولة  عشرة  اثنتا  منه 

التباعد اجلسدي.
ويؤكد فريديريك انتون أن "شيئا لن يتغير" 

في أطباق زبائن املطعم، مبديا ثقته باملستقبل 
تذوق  ميكن  التي  املؤسسة  فتح  إعادة  بعد 
يورو و230  يراوح بني 190  طعامها بسعر 
للقائمة الواحدة مبا ال يشمل املشروب. غير 
تفاؤال  أقل  يبدون  القطاع  كثرا في  أن زمالء 
بعدما سددت جائحة كوفيد19- ضربة قوية 
تبسيط  عبر  التكيف  إلى  يسعون  وهم  لهم، 
قوائم الطعام املقدمة في مطاعمهم أو توفير 
خدمات توصيل بأسعار مقبولة أو التعويل 
على خيرات حدائقهم أو محاصيل املنتجني 
نقدم  "لم  أنتون  فريديريك  ويقول  احملليني. 
في  فكرنا  وقد  اخلارجية،  املبيعات  خدمة 

األمر لدقيقتني وارتأينا أنه غير ضروري".
ويشدد الطاهي الفرنسي على أنه ال يستطيع 
في  اخلدمة  أو  األطباق  بجودة  التضحية 
املطعم، قائال "ال ميكنني إعادة النظر بطريقة 

عملي كوني في مطعم راق".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

طاهي مطعم برج إيفل
يرفض فكرة تغير العالم بعد كورونا

طالب سابق في اجلامعة االمريكية 
بالقاهرة متهم باعتداءات جنسية

القاهرة-)أ ف ب( - اعتقلت السلطات املصرّية 
جنسّيًا  اعتدى  أّنه  في  ُيشتبه  رجاًل  السبت 
مصدر  أعلن  ما  بحسب  الّنساء،  عشرات  على 
التواصل  وسائل  على  حملة  بعد  وذلك  أمني، 

االجتماعي دعت السلطات إلى التحّرك.
وسائل  على  األخيرة  اآلونة  في  وُنشرت 
عمليات  ُتفّصل  شهادات  االجتماعي  التواصل 
ابتزاز واعتداء جنسّي رهيبة ارتكبها رجل ضّد 
نساء كثيرات في مصر، األمر الذي أثار غضب 

مستخدمي اإلنترنت.
ويشتبه بأّن املوقوف اغتصب أو حاول اغتصاب 
وبني  بهّن،  وحتّرش  والفتيات  النساء  عشرات 
العمر 14 عامًا فقط حاول  هؤالء فتاة تبلغ من 

االعتداء جنسيًا عليها.
وبحسب إحدى الشهادات التي ُنشرت األربعاء 
االعتداءات  هذه  فإّن  إنستغرام،  موقع  على 
اجلنسية حصلت اعتبارًا من العام 2018 على 

أقّل تقدير.
كما انتشر على نطاٍق واسع في كّل من تويتر 
ودعا  املزعوم،  اجلاني  باسم  َوسٌم  وفيسبوك 

مستخدمو املوقَعني السلطات إلى التحّرك.
املّتهم  "الشخص  إّن  األمني  املصدر  وقال 
وسُيالحق  اعُتقل  النساء  بهؤالء  بالتحّرش 
على  إليه  ُوّجهت  التي  االّتهامات  بعد  قضائّيًا 

مواقع التواصل االجتماعي".
أّن "على األشخاص املعنّيني تقدمي  وأشار إلى 
أن  دون  من  املوقوف،  بحّق  رسمّية"  شكاوى 
العامة  النيابة  أعلنت  والحقًا  هويته.  ُيحّدد 
حتقيقًا  فتحت  أّنها  مؤّكدة  به،  املشتبه  اسم 

في القضية. وأوضحت النيابة العامة في بيان 
بالغات  أو  رسمية  شكاوى  أيَّ  تتلّق  لم  أّنها 
من  واحدة  شكوى  "سوى  به  املشتبه  بحق 
اإللكتروني  الرابط  عبر  قّدمتها  الفتيات  إحدى 
العامة  النيابة  إلى  الشكاوى  لتقدمي  الرسمي 
متوز/ شهر  من  الثالث  املوافق  أمس  مساء 
واقعة  عن  فيها  أبلغت  والتي  اجلاري،  يوليو 
تهديد املشكو في حّقه لها خالل تشرين الثاني/

نوفمبر عام 2016 ملمارسة الرذيلة معها. وجاٍر 
اجمللس  وكان  بشأنها".  قانونًا  الالزم  اتخاذ 
النائب  إلى  السبت شكوى  قّدم  للمرأة  القومي 
العام لفتح حتقيق. وقال اجمللس في بيان إّنه 
"في ضوء متابعة اجمللس القومي للمرأة ملواقع 
ن وجود صفحة على  التواصل االجتماعي، تبيَّ
بعض  قبل  من  تدشينها  مّت  انستغرام  تطبيق 
قيام  من  فيها  يشكني  والسّيدات  الفتيات 

البعض منهّن وَهتك عرض  شخص باغتصاب 
وأضاف  اآلخر".  بالبعض  جنسّيًا  والتحرش 
من  اآلالف  ُيتابعها  التي  "الصفحة  أّن  البيان 
وصوتّية  نّصية  رسائل  تتضّمن  املتابعني، 
إلى  بإرسالها  الشاب  هذا  قام  للحياء  خادشة 
التهديد  بهدف  والفتيات  الطفالت  من  العديد 

واالبتزاز". 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

كيتو-)أ ف ب( - أطلق افراد في قبيلة 
أمازونية في اإلكوادور ستة أشخاص 
بإعادة  للمطالبة  خطفوهم  قد  كانوا 
بسبب  توفي  الذي  زعيمهم  رفات 
ما  وفق  املستجد،  كورونا  فيروس 
أعلنت احلكومة السبت. وقام افراد في 
القبيلة اخلميس بخطف شرطيني إثنني 
وجنديني إثنني ومدنيني إثنني في قرية 
البيروفية.  للحدود  احملاذية  كوماي 
توفي  الذي  قبيلتهم،  زعيم  دفن  ومت 
وفًقا  كوفيد19-،  بوباء  إصابته  بعد 
ولكن  للسلطات،  الصحية  للمعايير 
األمر  نهاية  في  اجلثة  استخراج  مت 
وزيرة  وكتبت  القبيلة.  إلى  وإعادتها 

تويتر  على  رومو  بوال  ماريا  الداخلية 
خضعوا  عنهم"  املفرج  "املواطنني  أن 
في  اعتقالهم  بعد  طبية  لفحوص 
مقاطعة باستازا في غابة األمازون في 
جنوب شرق اإلكوادور. وأضافت "يقدر 
عدد الناس الذي احتجزوا اخملطوفني 
أن  موضحة  شخص"،   600 بنحو 
سراح  إطالق  أجل  من  املفاوضات 
الشرطة  قائد  برئاسة  جرت  الرهائن 
الشرطة  وأشارت  كاريلو.  باتريسيو 
السبت إلى أن فريقا خاصا نفذ عملية 
"استخراج اجلثة والتعرف على هوية" 
زعيم القبيلة الذي نقلته السلطات إلى 

كوماي. بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الوفيات  حصيلة  بلغت   - ب(  ف  طوكيو-)أ 
جراء الفيضانات وانزالقات التربة التي وقعت 
ما  وفق  قتياًل،   34 األحد  اليابان  غرب  في 
أعلنت السلطات، في وقت ال تزال فرق اإلنقاذ 

تبحث عن 14 شخصًا مفقودًا.
في  الواقعة  كوماموتو  منطقة  وأكدت حكومة 
مصرع  البالد،  غرب  بجنوب  كيوشو  جزيرة 
حالة  "في  آخرين   16 هناك  فيما  شخصًا   18
توقف للقلب والتنفس"، وهي عبارة تستخدم 
في اليابان قبل التأكيد الرسمي لوفاة شخص 

من قبل طبيب.
وفاتهم  تأكيد  مت  الذين  األشخاص  وبني 
للمتقاعدين  دار  في  نزيال   14 رسمي،  بشكل 
عن  نهر  خروج  بعد  السبت  املياه  اجتاحتها 
مجراه. ومت إنقاذ حوالى خمسني شخصًا آخر 

في  الفيضانات  وأدت  املسنني.  دار  نزالء  من 
وجرفت  منازل  تدمير  إلى  كوماموتو  منطقة 
انهيار جسور، وجعلت  مركبات وتسببت في 
العديد من املدن غارقة في املاء وعزلت السكان 

عن العالم.
إخالء  ألف شخص  مئتي  أكثر من  من  وُطلب 

منازلهم.
تاكيدا  ريوتا  الكوارث  إدارة  وزير  وأكد 
للصحافيني بعد زيارة صالة لأللعاب الرياضية 
إيواء 600 شخص  في مدينة هيتويوشي مت 
انتشار  لتجنب  وسعنا  في  ما  "سنفعل  فيها 
فيروس كورونا املستجد وجعل اإلقامة مريحة 

قدر اإلمكان ملن أجبر على مغادرة منزله".
بشأن  طوكيو  في  وزاري  اجتماع  وخالل 
آبي  شينزو  الوزراء  رئيس  تعّهد  الكارثة، 

إلى  املنطقة  سكان  داعيًا  مالي،  دعم  بتقدمي 
االستعداد لهطول أمطار جديدة.

الذي  الوقت  "في  االجتماع  خالل  آبي  وقال 
شرطي  ألف  أربعني  من  أكثر  فيه،  نتحدث 
يجرون  وجنود  حدود  وحرس  إطفاء  ورجل 
الليل".  طوال  ستستمّر  وإنقاذ  بحث  عمليات 

وأضاف "إنقاذ األرواح هو أولويتنا".
انخفضت غزارة األمطار في كوماموتو صباح 
ظلوا  املنطقة  سكان  من  العديد  لكن  األحد، 
الشديدة  األضرار  بسبب  العالم  عن  معزولني 

التي أحلقتها األحوال اجلوية السيئة.
على  يعيشون  الذين  األشخاص  بشدة  وتأثر 
طول نهر كوما الذي يعبر مدينة هيتويوشي، 

بسبب الفيضانات.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

قبيلة أمازونية..رهائن
مقابل جثمان زعيمها

قتلى بالعشرات ومفقودون في انزالقات للتربة باليابان

فذهبُت  بكوفيد.  ُمصاٌب  أني  كورونا  مسحة  فحص  نتيجُة  كشَفْت  الماضي،  حزيران   26 في 
إلى حجِر النفِس وتسلّحُت بما يلزم في مواجهة فايروس كورونا. في 5 نيسان الماضي، كتبُت 
مقالة عن فايروس كورونا عنوانها »المذلّة الرابعة لنرجسية اإلنسان«، تكلمت فيها عن غرور 
البشر والجروح النرجسية الكبرى التي يلهج بها الفالسفُة والمفكرون مع نظريات كوبرنيقوس 
المعتاد،  البشري  النشاط  الذي حظر  كورونا  فايروس  الرابع  الجرح  وفرويد، وعن  وداروين 
وجعلنا أمام أكبر تحدٍّ اقتصادي واجتماعي لم نعهد مثله من قبل. وقد طالبُت في تلك المقالة بأن 
نتصالح مع الكورونية لنتعافى منها، وها أنا في 26 حزيران 2020 أصاُب بكوفيد وأتعافى 
النرجسي  الجرح  وبدأ  الشهية،  وفقدان  والصداع  اإلعياء  وبدأ  جسدي،  الفايروس  دخل  منه. 
الرابع يتبّدى على كياني كلّه. كم كّممُت فمي وأنفي، لكن الوعد يجب إنجاُزهُ، وعد المذلّة. وكم 
أحطُت يدي بقّفازات واقية، وكم غسلُت يدّي وطّهرُتها بالمطهرات، لكن الوعد يجب إنجاُزهُ، 
وعد الجرح. وكم احتفظُت بمسافة اجتماعية وعزلة فردية وخشية مصيرية، لكن الوعد يجب 
إنجاُزهُ، وعد التجربة. قال لي الطبيب، مع الفيتامينات، سي و دي والزنك، هناك فيتامين أهّم: 
ونهاراً،  ليالً  متواصالً  الهجوم  كان  فقد  المعركة،  في  أراقب شجاعتي  الشجاعة. وطفقُت  هو 
الفايروس، هي هدنة نهارية،  اتفاقية مع  بلياليها، أعيا أحدنا اآلخر، فُعقدت  أيام  استمّر أربعة 
صار النهار راحة بعض الشيء، وما أن ُيرخي الليُل سدوَلُه حتى تبدأ المعركة من جديد. تذكرُت 

قصيدة المتنبي في الحّمى:
وزائرتي كأّن بها حياًء  فليس تزوُر إالّ في الظالِم

أنهكني الفايروس وأنهكُتُه، كالنا شهد تحّوالت، هو تحّوالت كوفيد وأنا تحّوالت أوفيد، كالنا 
أعاد النظر في أساطيِرِه، ورموزه، كالنا مّر بنوع من السكينة الزائفة، كالنا انتفض ضّد اآلخر، 
كالنا محتدٌم، وثائٌر، يائٌس، ومثابٌر، كنُت أسمُعُه فّي، وأشعر أّنه يسمعني، كوفيد وأوفيد، نلعُب 
معاً، على مقربٍة وبتالمٍس خشٍن. لكنه أخيراً، وبعد أيام، سكن فشعرُت بسكونه واختفائه. لقد 
انتهى صراُع المرئي والالمرئي. منذ »مولد العيادة«، علّمنا فوكو أّن المريَض المحجوَر ال 
ينعزل في عالجه عن هويته الشخصية، ولم تعد سلطُة الطبيب مطلقًة عليه، فالمريض لم يعد 
ُيطيق جّو األلغاز الطبية التي ُيحيُط الطبيُب بها نفَسه، ونشهد مع تفّشي كورونا انحالالً لأللغاز، 
محجراً،  بيَتُه  يختار  المريض صار  الفرد  حتى  المجتمعات.  في  الشخصية  للهويات  وظهوراً 
ومعتقداِتِه عالجاً، فتترافُق األدوية والتعاويذ، والوصفات الطبية واألدعية. وتلك مسافة أخرى 
غير المسافة االجتماعية التي تقتضيها شراسة الفايروس، إنها المسافة بين المريض وطبيبه هذه 
المرة، المسافُة التي تؤسس تحوالت كوفيد في قرننا المهووس هذا، وهي المسافة التي تناشد 
أوفيد أن يعيد التفكير في أساطيره التأسيسية، وأن ُيعيَد تعريَف عجرفِتِه وعنجهيِتِه. األمراُض 
أعراٌض، واألعراُض عالماٌت، والعالماُت ال تقول الشيء نفَسُه دائماً، إنها تتبّدى لنا، فنراها 
األولى  في  والقوة.  العزَم  فينا  يعّزز  امتحاناً  ومرًة  مرعباً،  تهديداً  مرة  نراها  مختلفة،  بعيون 
ُيضعفنا ويفتك بنا، وفي الثانية يرّمُم صدوَعنا لُيحيينا. بنفسي قرأُت هذه العالمات برؤيٍة أوفيدية، 
فصار أوفيد يقرأ كوفيد، ويفّك شفراِتِه بال رؤية طبية أسرارية، وال رؤيا أرواحية، ألّن كوفيد 
ال عالج له، غير أن تقرأه فتهضمه وتتمّثله، وقد كان. فها قد عادت الشهّيُة، وتالشى الصداُع، 
وانحّل النحوُل، وتبّدد اإلعياُء، غير أّن كوفيد انطبع في ذاكرة أوفيد جرحاً، وفي خالياه شفرًة، 
أّن  فيه  بعد االستتار، والدرُس  الجهل، ومكشوفاً  بعد  فبات معروفاً  تاريخه نزيالً،  وفي سجّل 
اإلنسان أقوى من جروِحِه، وأّن ضعَفُه َمثابٌة لقّوِتِه، وأّن سقوَطُه تأسيٌس لقيامِتِه. لقد خطر في 
بالي اليوم الكالم الكثير هنا وهناك عن المذاّلت الثالث الكبرى التي تعّرضت لها البشرية، ولم 
تكن تلك المذاّلت سوى نظريات علمية شهيرة، أطاحت بغلواء البشر كلّما ظّن أنه مركُز الكون، 

واإلنسان الكامل، واألقوى، واألصلح. إنها قصُة العلم ونرجسية اإلنسان.
1. كوبرنيقوس، في القرن السادس عشر، وفي كتابه »عن دوران األجرام السماوية«: أنهى 
إن  قال  حين  بالهوان  أرضنا  ورمى  الكون،  مركز  عن  ونّحانا  مكاننا،  بّين  أرضنا،  مركزية 
الشمس، وليس األرض الضئيلة التي ال ُترى في الكون الشاسع، مركز النظام الشمسي. مركزية 
الشمس هذه حّطت من قدرنا، وأقنعتنا على مضٍض أن الكوَن لم ُيخَلق من أجلنا، فهو ما زال 

سّراً من األسرار الكبرى. نحن نتعافى من جرح الكوبرنيقية.
2. داروين، في كتابه »أصل األنواع«: أنهى مركزية اإلنسان في خلقه الخاص، أنزل أصلنا 

من عليائه السماوّية إلى عالم الحيوان. نحن نتعافى من جرح الداروينية.
3. فرويد، وهو كوبرنيقوس عالم النفس، قال إن الالوعي يتحّكم بالبشر، وإّن األنا، تلك التي 
والمستتر  بالمخفّي  ومقودةٌ  وعمياُء،  عاجزةٌ،  والمسيطر،  المهيمن  مقام  في  ونضعها  نطريها 

والمكبوت. نحن نتعافى من جرح الفرويدية.
4. كورونا، جرٌح مفتوح، من نوع آخر، ومن الصحة اآلن أن يبقى هذا الجرح مفتوحاً، فهو 
ليس بنظرية علمية اكتشفناها، هو برز لنا رغم خفائه، فختلنا في الجحور. ليس جائحة كورونا 
مثل أّي جائحة مّرت على البشرية، هي تأتي في سياق حضارّي خاص، سياق ترابط البشرية 
الرقمية واإلنترنت، كان  التكنولوجيا  العالم عبر  الفوري في  التواصل  كلّها، وموازاة مع هذا 

كورونا في كّل مكان من العالم، وعرفناه جميعاً. ما طبقت جائحة قبل كورونا العالم برّمِتِه.
في  وطعنته  اإلنسان  غروَر  أذلّت  الكبرى  الجروح  هذه 
من  نتعافى  نحن  ومثلما  أيضاً،  علّمْتُه  لكّنها  نرجسيته، 
مع  نتصالح  دعونا  والفرودية،  والداروينية  الكوبرنيكية 
مّما  أصغُر  دوماً  أننا  نؤمن  دعونا  منها.  لنتعافى  الكورونية 
نعتقد، وأقلُّ مّما نتصّور، وأعجُز مّما نتخّيل، وذلك لكي نكون 

أكبَر وأكثَر وأقدَر.

باسو غافيا- ايطاليا -)أ ف ب( - يحقق علماء في إيطاليا في ظاهرة غامضة 
تبعات  األلب بسبب طحالب تسّرع  ثلج جليدي زهري في جبال  متثلت بظهور 
في  الباحث  أن  غير  الطحالب،  هذه  مصدر  بشأن  جدل  ويدور  املناخي.  التغير 
اجمللس الوطني للبحوث في إيطاليا بياجو دي ماورو قال إن الثلج الزهري الذي 
موجود  نباتي  نوع  من  األرجح  على  ناجم  بريسينا  مجلدة  من  أجزاء  في  ظهر 
أيضا في غرينالند. وقال دي ماورو الذي أجرى دراسات سابقا بشأن الطحالب 
في مجلدة مورتراتش السويسرية »الطحالب ليست خطرة، هي ظاهرة طبيعية 
حتصل خالل الربيع والصيف على خطوط العرض الوسطى وأيضا في املناطق 
موجودة  نوردنسكيويلدي«  »أنسيلونيما  علميا  املسماة  النبتة  هذه  القطبية«. 
في ما يعرف بـ«املنطقة الداكنة« في غرينالند حيث يسجل أيضا ذوبان جليدي. 
ويعكس اجلليد في العادة أكثر من 80 % من أشعة الشمس إلى الغالف اجلوي، 
لكن ظهور الطحالب يزيد من اللون الداكن على اجلليد ما يجعله ميتص احلرارة 

ويذوب بسرعة أكبر.                                      بقية اخلبر على موقع )الزمان(

علماء يحققون
في ظهور جليد زهري 

على جبال األلب 

بيروت-)أ ف ب( - تنظم مهرجانات بعلبك الدولية مساء األحد حفلتها املوسيقية الوحيدة لهذا 
العام من دون جمهور في املعبد الروماني شرق لبنان، في حدث يرتدي رمزية كبيرة في ظل 

االنهيار االقتصادي الذي تشهده البالد والتبعات السلبية جلائحة كوفيد19-.
دولة  املئوية إلعالن  بالذكرى  االحتفال  الصمود"، مبناسبة  بعنوان "صوت  هذا احلدث  ويقام 
لبنان الكبير ومرور 250 عاما على والدة بيتهوفن. هذه احلفلة التي تنقل عبر أكثرية القنوات 
التلفزيونية اللبنانية ووسائل التواصل االجتماعي، حتييها األوركسترا الفيلهارمونية الوطنية 
الرومانية  القلعة  في  باخوس  معبد  داخل جدران  فازليان  املايسترو هاروت  بقيادة  اللبنانية 
الواقعة في شرق لبنان، مبشاركة جوقة جامعة سيدة اللويزة وجوقة املعهد األنطوني والصوت 
العتيق.  وسيتوزع املوسيقيون والفنيون البالغ عددهم أكثر من مئة وخمسني في باحة معبد 

باخوس محافظني على التباعد االجتماعي لتقدمي برنامج يجمع أمناطا موسيقية متنوعة.
وقالت رئيسة املهرجانات نايلة دو فريج لوكالة فرانس برس إن هذا احلدث هو "طريقة للقول إن 
لبنان يأبى أن ميوت وبأّن لدينا قطاعا ثقافيا وفنيا منتجا ومبدعا للغاية"، مضيفة "نريد إيصال 
رسالة بأن احلياة الثقافية يجب أن تستمر لكن بطريقة جديدة". وأشارت دو فريج إلى أن احلفلة 
التي يريدها املنظمون "رسالة حضارة وأمل وصمود"، ستقام بتكلفة بسيطة نظرا إلى أن جميع 
املشاركني قدموا خدماتهم "مجانا". ويتضمن البرنامج موسيقى كالسيكية ولبنانية من أعمال 
األخوين الرحباني إضافة إلى الروك. ووضع سينوغرافيا احلفلة جان لوي مانغي ورفيق علي 
أحمد، وتتخللها لوحة راقصة لفرقة شارل ماكريس.  ويشهد لبنان عادة خالل الصيف الكثير 

من احلفالت واملهرجانات املوسيقية في سائر أنحاء البالد. 

 حفلة وحيدة بال جمهور ضمن مهرجانات بعلبك


