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علي السوداني

ال أدري لماذا تتجه االهتمامات الى حصص ونسب ثابتة  
لالقليات والنساء في االنتخابات العراقية، من دون اعتماد 
معايير جودة وتحسين في تحديد الحصص ذات االستثناء 
توافر   ، الحصص  تلك  في  االشتراط  يتم  كأن  النسبي، 
الكفاءات المعتبرة العالية، واالسماء المميزة في المجتمع، 
والوجوه المستقلة فعالً لكي التكون االقليات رهن أحزاب 
كبيرة تقف خلفها، ومن ثّم فال فائدة من هذا التمثيل الشكلي 

الرديف بقوة لتزييف االرادات .
والتجهيل  الجهل  من  طبقات  فيه  سادت  بلد  في  االن، 
مقاعد  اضافة  فيها  يتّم  جديدة،  وقفة  من  البدَّ  السياسي، 
اعتبارية للكفاءات الحقيقية واألعالم المتميزين في حقول 
معرفية وعلمية مهمة، يتكلّمون من دون الخضوع لألهواء، 
يهمهم  ال  يقول،  والتطور  والمعرفة  والمنطق  العلم  كما 
التشريعية  للمؤسسة  ويضيفون  وفُتاتها،  االحزاب  تهافت 
بعض المعايير االعتبارية السامية، ليكون المجلس النيابي 
جميع  من  واالداء  النوع  في  وأعمق  وزناً  أثقل  المقبل 
تنقلها  نقاشات  العراقيون  يشهد  ولكي  السابقة،  الدورات 
المحطات التلفازية توضح مدى االحاطة العلمية والقانونية 
واالنسانية بالتشريعات التي تخص اربعين مليون عراقي.

 اللجان االستشارية مهما توافرت على علماء من خارج 
يتم  ثّم  الحافة  على  آراؤها  ستكون   ، المجلس  عضوية 
المعروفة  الحيل  وعبر  بسهولة  وتجاهلها  عنها  االستغناء 

من قبل الحيتان تحت القّبة.
ال أضع في هذه السطور القليلة معايير االختيار والموجبات 
القانونية لذلك، وليس هذا دوري أصالً، لكنني أضع حقيقة 
حوله  يلتفت  المتداعين  السياسي  المشهد  هذا  أمام  أخرى 
ويدقق أن هناك ما يقرب من اربعين مليون عراقي حقاً 
خارج المشهد الحزبي، وهؤالء ال بّد أن يكون من نخبهم 
وجود في التمثيل ، كنسبة حصص النساء مثالً، بما يمنح 
للعراق صورة استشرافية لخمسين سنة مقبلة وليس صورة 

ارتدادية لعدة قرون للوراء .

سهرة بباب كهرمانة

كالي )كولومبيا(-)أ ف ب( - كانت كالي 
نواديها  في  السالسا،  برقص  عامرة 
للرقص  ومدارسها  وحفالتها  الليلية 
كوفيد19-  وباء  أن  غير  وساحاتها... 
شّل احلركة في هذه املدينة الكولومبية 
الشهيرة بهذا النوع املوسيقي وقضى 

على أجوائها االحتفالية.
التي  الراقصة أجني أوسوريو  وتقول 
أمثال  من  الفنانني،  كبار  مع  تعاونت 
"من  أنثوني  ومارك  لوبيز  جينيفر 
األماكن  هذه  كّل  رؤية  جّدا  املؤسف 

مغلقة. فقد انطفأت شعلة كالي".
املعروفة  كالي  في  السالسا  فموسيقى 
العالم.  في  الصيت  ذائعة  "كالينيا"  بـ 
بقاع  كّل  من  يأتون  السياح  وكان 
النوع  هذا  إلى  لالستماع  األرض 
املوسيقي أو التمايل على أنغامه وفق 
منط الرقص احمللي الذي هو من أشهر 
أساليب السالسا إلى جانب ذاك الذي 

تتمّيز به كوبا وبورتوريكو.
وكانت السالسا تشّكل في هذه املدينة 
مليوني  من  أكثر  تضّم  التي  املدارية 
ملوسيقيني  مباشرا  رزق  مصدر  نسمة 
وحائكني  ومعلمني  وراقصني 
تبّرج  واختصاصيي  وإسكافيني 
ومهندسي ديكور مسارح وغيرهم وتدّر 
أخرى،  قطاعات  على  مالية  عائدات 

"مدينة  وكالي  واملطاعم.  الفنادق  مثل 
مدار  السالسا على  أنغام  على  تتمايل 
األسبوع... فالرقص أحد أشكال احلياة 
القدم"،  ثقافي ضارب في  فيها وتعبير 
بحسب ما تقول أدريانا أوالرتي مديرة 
املهرجان العاملي للسالسا الذي يجمع 

كّل سنة أكثر من أربعة آالف فنان.
بعد رصد أول حالة من فيروس كورونا 

أعلنت  آذار/مارس،  قي  املستجّد 
كولومبيا حالة طوارئ صحية وحظرت 

احلفالت مع تقييد التجّمعات.
لقطاع  قاصمة  ضربة  الوباء  ووّجه 
عليه  يصعب  زال  ما  الذي  السالسا 
أشهر  بعد سبعة  محنته  من  النهوض 

من القيود.
الثمانينات  في  كالي  وكانت 

في  املدن  أخطر  من  والتسعينات 
العالم تستشري فيها جتارة اخملدرات 
وعمليات االغتيال واالختطاف وجرائم 

العصابات.
في  مخدرات  كارتَلي  أكبر  ومع سقوط 
البلد ثم إبرام اتفاق سالم سنة 2016 
الثورية  املسلحة  القوات  حركة  مع 
النفوذ،  الواسعة  )فارك(  الكولومبية 

انقشع البالء عن السياحة.
كالي  تضّم  الرسمية،  األرقام  وبحسب 
راقصا  و3263  سالسا  أكادميية   127
معّلم  و257  رقصات  مصّمم  و319 
أوركسترا  و91  تالمذة  و6506  رقص 
ملوسيقى  مخصصا  ناديا  و97 
مدرسة  توفار  نورا  السالسا.تدير 
"أريباتا كالينيو"، وهي من أهّم مدارس 
إغالق  إلى  اضطرت  وقد  السالسا، 

أبوابها في آذار/مارس.
تواصال  عملنا  "يتطّلب  تقول  وهي 
لتعليمه  بانتظام  اآلخر  مع  جسديا 
"املوارد  نقَص  شاكيًة  الرقص"، 

االقتصادية الالزمة لرواتب" الطاقم.
التمويل  حلشد  حملة  أطلقت  وقد 
وحصص على اإلنترنت ملساعدة األسر 
والصمود  املدرسة  من  تسترزق  التي 

في وجه الظروف الراهنة.
 من البّزات إلى الكّمامات -

الهادئ هي  من احمليط  القريبة  وكالي 
املدينة الرئيسية إلقليم فالي ديل كاوكا 
الذي يضّم أكبر عدد من السكان السود 

في كولومبيا )647527 شخصا(.
أسلوبها  فيها  السالسا  صقلت  وقد 
كوبا  مبوسيقى  املطّعم  اخلاص 

وبورتوريكو ونيويورك.

بايرقلي )تركيا(-)أ ف ب( - انتشل عمال 
اإلنقاذ االثنني طفلتني على قيد احلياة من 
محافظة  في  منهار  مبنى  أنقاض  حتت 
زلزال  من  أيام  ثالثة  قرابة  بعد  إزمير، 
قوي وقع في بحر إيجه وأودى بحياة 91 
شخصًا في تركيا وشخصني آخرين على 

جزيرة يونانية.
التركية  الكوارث  إدارة  هيئة  وأعلنت 
أعوام  ثالثة  تبلغ  طفلًة  أن  احلكومية 
ُتدعى إليف برينسك كانت حتت األنقاض 
الهّزة  بعد 65 ساعة من حصول  وُأنقذت 

األرضية وُنقلت إلى املستشفى.
مشاهد  التركية  اإلعالم  وسائل  وبّثت 
إخراجها  أثناء  ببطانية  ملفوفة  للطفلة 

وسط تصفيق مجموعة من املسعفني.
ونقلت محطة "تي ار تي" التركية الرسمية 
عن جّدة الطفلة قولها "أنا سعيدة للغاية. 
لصلواتي  اسُتجيب  الله،  ليبارككم 

واجتمعت بإليف".
أشخاص   106 بني  من  هي  والطفلة 
ركام  حتت  من  احلياة  قيد  على  أخرجوا 
زلزال  جراء  املتضررة  أو  املدّمرة  املباني 
غرب  في  إزمير  محافظة  اجلمعة  ضرب 

تركيا وكذلك جزيرة ساموس اليونانية.
والدة  انقذوا  الذين  األشخاص  بني  ومن 
خرجوا  وقد  وشقيقها،  وشقيقتاها  إليف 
أن  إال  السبت.  مساء  احلياة  قيد  على 
على  قصير،  وقت  بعد  توفي  شقيقها 

معمر  وقال  تي".  ار  "تي  محطة  ذكرت  ما 
الطفلة  على  عثر  الذي  املسعف  جيليك 
البداية  في  ظن  إنه  برس  فرانس  لوكالة 
متوفاة  انها  "ظننا  وروى  توفيت.  أنها 
قطعت  بعدما  لكن  وبطانية  كفنا  طلبت 
يغطيها  الذي  الغبار  إزالة  أردت  احلديد 
فمدت يدها والتقطت ابهامي فجأة" قائال 

إنه بكى فرحا مع زمالئه.
اإلنقاذ  رجال  سحب  ساعات،  بضع  وقبل 
إيديل سيرين وتبلغ  فتاة أخرى حّية هي 
14 عامًا، من حتت أنقاض مبنى آخر، وفق 

هيئة إدارة الكوارث.
مت  إنه  إذ  تكتمل  لم  العائلة  فرحة  لكن 
وُتدعى  إيديل،  شقيقة  جثة  على  العثور 

إيبيك، حتت الركام، على ما ذكرت صحيفة 
ال  ما  بحياة  الزلزال  وأودى  "حرييت". 
آخر  تركيا، وفق  في  يقّل عن 91 شخصًا 
وقضى شخصان  االثنني.  ُنشرت  حصيلة 

على جزيرة ساموس اليونانية.
في  بجروح  شخص  ألف  نحو  وُأصيب 
تركيا، بينهم أكثر من مئتني ال يزالون في 
التركية،  السلطات  وبحسب  املستشفى. 
إزمير  منطقة  في  خيمة   1864 نصبت 
آالف  خمسة  نحو  اليوم  حتى  تؤوي 

شخص ُدّمرت منازلهم أو تضررت.
برس  فرانس  وكالة  في  صحافيون  وأفاد 
يواصلون  اإلنقاذ  عناصر  أن  املكان  في 
عمليات البحث االثنني بني األنقاض على 

أمل العثور على ناجني آخرين.
من  آخر  إلى  وقت  من  العناصر  ويطلب 
من  يتمكنوا  حتى  الصمت  لزوم  الناس 
حتت  من  مساعدة  نداء  أدنى  سماع 
األنقاض. وطلب بعضهم بواسطة مكبرات 
عالقني  يكونون  قد  ناجني  من  الصوت 
للتمكن  أن يحاولوا الصراخ  الركام  حتت 

من حتديد مواقعهم.
تسعة  السلطات  أوقفت  أخرى،  جهة  من 
مقاولني في إطار حتقيق مرتبط بالزلزال 
ال  إزمير  في  أبنية  تشييد  عمليات  حول 
املعمول  للهزات  املقاومة  املعايير  تراعي 
وكالة  ذكرت  ما  على  تركيا،  في  بها 

"األناضول" التركية لالنباء.

واشنطن-سيول - )أ ف ب( - نشب اشتباك 
األميركية  املغنية  بني  األحد  "تويتر"  على 
دونالد  الرئيس  حملة  وفريق  غاغا  ليدي 
األميركية  املغنية  معارضة  بسبب  ترامب 
استخدام تقنية التكسير الهيدروليكي في 

التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
االنتخابات  في  ترامب  منافس  وأعلن 
الثالثاء  جترى  التي  األميركية  الرئاسية 
أن  بايدن  جو  الدميوقراطي  املرشح 
في  االثنني  معه  ستشارك  غاغا  ليدي 
اجلمهور  خالله  سيكون  انتخابي  لقاء 
إن"  الـ"درايف  طريقة  على  السيارات  في 
البالغة  بنسلفانيا  بوالية  بيتسبرغ  في 
البيت  إلى  السباق  في  انتخابيًا  األهمية 
الرّد  إلى  ترامب  فريق  وسارع  األبيض. 
فيه  التواصل  عن  املسؤول  كتب  إذ  فورًا، 
تيم مورتو عبر "تويتر" أن "ال شيء يفضح 
بنسلفانيا  في  العمال  بايدن  جو  ازدراء 
في  الناشطة  مع  حملة  تنظيم  من  أكثر 
ليدي  الهيدروليكي  التكسير  مكافحة 
غاغا". ورأى مورتو أن ما وصفه بـ"اجلهد 
اليائس إلحياء احلماسة لترشيح )بايدن( 

الباهت"، يشّكل "صفعة في وجه 600 ألف 
صناعة  في  يعملون  بنسلفانيا  أبناء  من 
بايدن  بأن  مذّكرًا  الهيدروليكي"،  التكسير 
بأنه  اليسار"  نشطاء  وتكرارًا  مرارًا  "وعد 
حال  في  الهيدروليكي  التكسير  سينهي 
الهيدروليكي  والتكسير  رئيسًا.  انتخابه 
هو عبارة عن استخراج النفط والغاز من 
طبقات الصخور العميقة عن طريق حقنها 
هذه  أدت  وقد  الكيميائية.  واملواد  باملاء 
أكبر  املتحدة  الواليات  َجعل  إلى  التقنية 

منتج للنفط والغاز في العالم سنة 2014. 
لكّن كلفتها البيئية باهظة.

وكانت لبايدن خالل حملته مواقف قاطعة 
التكسير  حظر  إلى  توجهه  شأن  في 
يعتزم  إنه  أخيرًا  قال  لكنه  الهيدروليكي، 
في خال انتخابه حظر أية عمليات تكسير 
متعهدًا  العامة،  األراضي  على  جديدة 
الطاقة  إلى مصادر  املتحدة  الواليات  نقل 
يحظر  لن  أنه  أوضح  لكنه  املتجددة، 

التكسير كليًا.

تفاصيل محرجة في احملكمة: خيانة زوجية وبراز في السرير

جوني ديب يعتزم استئناف احلكم ضده في دعوى التشهير
لندن-)أ ف ب( - يعتزم املمثل األميركي جوني 
احملكمة  عن  الصادر  احلكم  استئناف  ديب 
العليا في لندن ضده في دعوى التشهير التي 
البريطانية  "ذي صن"  في حق صحيفة  رفعها 
بتعنيف  هوليوود  جنم  اتهامها  خلفية  على 
أعلن  ما  على  هيرد،  أمبير  السابقة  زوجته 

محاموه االثنني.
"بايريتس أوف ذي  ووصف محامو جنم فيلم 
كاريبيني" القرار القضائي الصادر االثنني بأنه 
ينطوي  "احلكم  إن  قائلني  ومحّير"،  "منحرف 
على عيوب كثيرة لدرجة سيكون من السخافة 

أال يستأنف ديب هذا القرار".
وقد سدد قرار القاضي أندرو نيكول من احملكمة 
العليا في لندن، ضربة قوية لسمعة جوني ديب 
الذي قام مبجازفة كبيرة بعد مسيرة مستمرة 
منذ 35 عاما من خالل مقاضاته مجموعة "نيوز 
التي  للصحيفة  الناشرة  نيوزبيبرز"  غروب 
وصفته بأنه "معّنف نساء".وقد تطرقت وقائع 
التي أقيمت على مدى ثالثة أسابيع  احملاكمة 
خالل متوز/يوليو املنصرم في احملكمة العليا 
ديب  يحضرها  كان  ما  غالبًا  والتي  لندن  في 
إلى  هيرد،  آمبير  األميركية  املمثلة  وطليقته 
من  اخلاصة،  حياتهما  عن  محرجة  تفاصيل 
إدمان جوني ديب اخملدرات، واتهاماته ألمبير 
في  براز  على  بالعثور  مرورًا  باخليانة،  هيرد 

سريرهما الزوجي.
خصوصًا،  هيرد  تصريحات  على  واستنادًا 
زوجي  إلى 14 حادث عنف  "ذي صن"  أشارت 

نفاها ديب كلها.
وبعد "درس تفصيلي" للحوادث األربعة عشر، 
اعتبر القاضي نيكول في حكمه أن التوصيفات 
بدرجة  "صحيحة  الصحيفة  أوردتها  التي 

كبيرة".
وعلق ناطق باسم "ذي صن" على احلكم قائال 
ُيحملوا  أال  يجب  األسري  العنف  "ضحايا  إن 

ومشيدًا  القاضي،  شاكرا  أبدا"،  الصمت  على 
أمام  بشهادة  اإلدالء  في  املمثلة  بـ"شجاعة" 

احملكمة.
كذلك قال محامو املمثلة البالغة 34 عاما والتي 
"هذا  إن  شاهد،  بصفة  احملاكمة  في  شاركت 
عزمهم  مبدين  مفاجئني"،  ليسا  واحلكم  القرار 
في  أخرى  قضائية  دعوى  في  احلق"  "إحقاق 

الواليات املتحدة.
 محاكمة "أليمة" 

هيرد  آمبير  على  ديب  جوني  تعّرف  وقد 
العام  في  داياري"  رام  "ذي  تصوير  خالل 
في   2015 شباط/فبراير  في  وتزّوجا   2011
 2017 العام  مطلع  في  وتطّلقا  أجنليس  لوس 
املمثّلة  وحتدثت  كبيرة.  إعالمية  ضّجة  وسط 
"اجلسدي  العنف  من  "سنوات"  عن  حينه  في 
ديب  جوني  نفاها  اتهامات  وهي  والنفسي"، 

نفيا قاطعا.
ساشا  احملامية  الصحيفة  وكيلة  وأثارت 
املفرطة  ديب  سلوكيات  احملاكمة  خالل  واس 
لتقلبات مزاجية غير عقالنية" عند  "اخلاضعة 

تعاطي الكحول أو اخملدرات.
املفرط  باستهالكه  األميركي  املمّثل  وأقّر   
يتعّرض  لم  أنه  أّكد  لكنه  واخملّدرات  للكحول 
أّكدته  ما  وهو  بالضرب،  امرأة  ألّي  يوما 
شهادات خّطية من شريكتيه السابقتني فانيسا 

بارادي ووينونا رايدر.
إلى  سّلمتها  في شهادة  بارادي  وقد وصفته   
احملكمة بأنه "رجل وأب لطيف وحريص وكرمي 

وغير عنيف".
التي  هي  هيرد  أن  ديب  يؤكد  املقابل،  وفي   

مارست العنف في حّقه.
وقد طلب وكيل ديب احملامي ديفيد شيربورن 
في مرافعته من القاضي "تبييض اسم" جوني 
واخلاطئة"  اخملزية  "االتهامات  هذه  من  ديب 

التي دفعته إلى إقامة هذه الدعوى "األليمة

جنا   - ب(  ف  )هولندا(-)أ  سبيكينيسه 
قطار مترو هولندي من كارثة االثنني بعدما 
مجسم  عند  ليستقر  توقف  حاجز  اخترق 
املركبة  ما جنب سائق  لذيل حوت،  عمالق 
التي كانت خالية من الركاب مصيرا أسود 

محتما.
في  االستقرار  خطر  من  القطار  أفلت  فقد 
أمتار  عشرة  مسافة  على  املوجودة  املياه 
العربة  من  كبير  جزء  وبقي  األسفل،  في 
األمامية معلقا في الهواء مدعوما فقط بذيل 
سائق  يصب  ولم  الضخم.  احلوت  مجسم 
القطار الذي لم يكن ينقل الركاب، بأذى في 
الليل في  احلادث الذي وقع بعيد منتصف 
الهولندية  روتردام  مدينة  قرب  سبيكينيسه 
يحمل  الفتة،  مصادفة  وفي  الساحلية. 
اجملسم الفني الذي حمى القطار من الهالك 
كارلي  وقالت  احلوت".  ذيل  "أنقذه  عنوان 
غورتر من هيئة السالمة اإلقليمية في منطقة 
رينموند لوكالة فرانس برس "هذا سيناريو 
عند  وسقط  السكة  عن  املترو  خرج  غريب. 
مجسم يسمى +سايفد باي ذي وايلز تايل+ 
)أنقذه ذيل احلوت(. وقد حصل ذلك حرفيا. 
السائق  إنقاذ  جرى  احلوت،  ذيل  فبفضل 

بالفعل، إنه أمر ال يصدق".

ما هو رقص السالسا الذي شّله الوباء؟

قصة انتشال طفلتني على قيد احلياة بعد 65 ساعة من الزلزال

بيبي شارك تتصدر يوتيوب في عدد املشاهدات
اشتباك على تويتر بني ليدي غاغا

وحملة ترامب بشأن التكسير الهيددروليكي

جتد   - ب(  ف  )أ  )اليمن(-  شبام 
مدينة شبام اليمنية التاريخية امللقبة 
ناطحات  جراء  الصحراء"  "منهاتن 
سحابها الطينية، نفسها حتت رحمة 
كوارث الطبيعة بعدما جنت من ويالت 
وسط  املقامة  املدينة  وتقع  احلرب. 
أجراف صخرية تولد مشهدا مشابها 
في  األميركي،  كانيون  غراند  لوادي 
شرق  جنوب  في  حضرموت  وادي 
العربية.  اجلزيرة  في شبه  دولة  أفقر 
التي  الغزيرة  وهي عانت من األمطار 
نيسان/ شهري  بني  البالد  ضربت 

أبريل ومتوز/يوليو املاضيني.
وباتت شبام التي أدرجت العام 1982 
للبشرية  العاملي  التراث  قائمة  على 
باعتبارها  اليونسكو  تعدها  التي 
"أقدم مدينة ناطحة سحاب في العالم"، 
التقلبات  هذه  ندوب  اليوم  حتمل 
اجلوية املدّمرة. وقال املسؤول احمللي 
جابر  علي  بن  الله  عبد  الوهاب  عبد 
املدينة  "تبدو  برس  فرانس  لوكالة 
الكارثة  يشبه  مبا  ضربت  قد  وكأنها 

غير املسبوقة".
عن  يقل  ال  ما  انهيار  عن  وحتّدث 
أربعة أبنية متعّددة الطوابق بالكامل، 
وتضّرر خمسة عشر منزال آخر في هذا 

املوقع التاريخي العائد للقرن السادس 
عشر. وتقع املدينة على مجموعة تالل 
صخرية، وهي محمية بسور مستطيل 
 250 وعرضه  مترا   330 طوله  يبلغ 
من  كبيرة  مجموعات  وتقطنها  مترا، 
السكان وال تفصل بني مبانيها املؤلفة 
سوى  طوابق  ثمانية  إلى  سبعة  من 
مدير  عيديد  حسن  وقال  ضيقة.  أزقة 
املدن  على  للحفاظ  العامة  املؤسسة 
التاريخية في اليمن "تضررت األسطح 

والواجهات أكثر من غيرها".
الطينية،  األبراج  حماية  أجل  ومن 
بشكل  الواجهات  طالء  إعادة  يجب 
يتمكنوا  لم  "السكان  لكن  دوري، 
نقص  بسبب  بذلك  القيام  من 
الفقير،  البلد  في  واحلرب"  املوارد 
احلرب  وتسببت  املسؤول.  بحسب 
دوليا  بها  املعترف  احلكومة  بني 
من  املدعومني  احلوثيني  واملتمردين 
وقطاعات  االقتصاد  بتدمير  إيران، 

منذ  والتربية  الصحة  بينها  أخرى 
إنسانية  أزمة  وبأسوأ   ،2014 العام 
في العالم. وتصاعد النزاع مع تدخل 
السعودية على رأس حتالف عسكري 
تسّبب  ما  احلكومة،  لدعم   2015 في 
ماليني  ونزوح  املدنيني  آالف  مبقتل 
العصور  منذ  مأهولة  وشبام  آخرين. 

القدمية، على ما يؤكد خبراء.
لسيطرة  اخلاضعة  املدينة  وتقع 
احلكومة على حافة وادي حضرموت 

ظلت  وقد  للفيضانات،  املعّرض 
املباشرة  وآثاره  الصراع  عن  بعيدة 
املباشرة  غير  تبعاته  من  عانت  لكنها 
أدرجت  وقد  والفوضى.  الفقر  وبينها 
على   2015 العام  املدينة  اليونسكو 
وقال  باخلطر.  املهدد  التراث  قائمة 
عيديد إن برنامج احملافظة على املدن 
ذلك إطالق عملية  القدمية يحاول مع 
اليونسكو  مبساعدة  منزال   40 ترميم 

مببلغ يعادل 194 ألف دوالر.

ثري  أعمال سعودي  رجل  عرض  وقد 
 54 يعادل  ما  حضرموت  من  متحدر 
التي  األضرار  إلصالح  دوالر  ألف 
بحسب  األخيرة،  األمطار  سّببتها 

مسؤولني محليني.
يرئس  الذي  باسويتني  باراك  لكن 
املباني  ترميم  في  متخصصة  جمعية 
لم  األموال  أن هذه  إلى  لفت  الطينية، 
فرانس  لوكالة  وقال  بعد.  تستخدم 
واجهنا  الننا  بطيء  "العمل  برس 

االيدي  نقص  مثل  معينة  عقبات 
دفع  وتأخر  املتخصصة  العاملة 
يشرف  التي  العملية  خالل  األجور" 
االجتماعية  التنمية  صندوق  عليها 
حكومية.  هيئة  وهو  حضرموت  في 
املدن  من  واحدة  شبام  وتعتبر 
شاهدا  تقف  التي  العديدة  التاريخية 
لوادي  الطينية  العمارة  على  حيا 
من  العديد  مهد  كان  الذي  حضرموت 

احلضارات القدمية.

منهاتن الصحراء في اليمن ضحية لألمطار بعد جناتها من احلرب مجسم ذيل حوت 
عمالق يحمي قطاراً 

من كارثة 

وهذا فلم جميٌل مستلٌّ من زمان األبيض واألسود البديع ، وقد صار مثل سهرة طيبة من تلك 
الليالي البعيدات ، حيث جهاز التلفزيون ينزرع في حوش الدار ، تسوره العائلة كلها صحبة 
الشاي والكرزات املكّسرات املقّبالت والتعليقات النقدية لألب الصارم والتي ستشكل تاليًا 
الذائقة اجلمعية لألبناء وللبنات ، ولألم العظيمة التي ستحرص على السكوت بنفس حرصها 

على اعتدال كمية امللح في قدر الباميا العزيز وميقات صينية الشاي املهّيل بالعوافي !!
اسم الفلم هو » كهرمان » وكهرمان راقصة مدهشة مبلهى ليلية لطيفة يحطُّ ببطنها كلَّ ليلة 
نهايتها بناقوط الفجر ، جمٌع من كائنات آدمية رائعة أحببتهم حتى بائع اخملدرات األرعن 

رياض القصبجي وذيله حسني اسماعيل !!
أهل الفلم كلهم بكفة والبطلة هدى سلطان بكّفة ، حيث كانت خلطة سماوية مذهلة من غنج 
ودلع ورقص وشقاوة هند رستم ومارلني مونرو ونادية لطفي في شريط » أبي فوق الشجرة 

!! «
لم أتعرف على بطل الفلم لكنه يشبه عمر احلريري في مطالع أدواره . 

األكل  يحب  الذي  األبله  الثانوي  دور  على  حافظ  الذي  ابراهيم  املنعم  عبد  أيضًا  وعندك 
كنا  ألننا  أنفسنا  على  نضحك  واليوم  تضحكنا  كانت  التي  والطرائف  القفشات  وصناعة 

نضحك عليها !!
ويضرب  احلانة  الى  يدلف  كان  الذي  الصعلوك  العود  عازف  كان  اللذيذين  الثانويني  من 
في  ويرمونه  فخذيه  من  ويشيلونه  ويعّنفونه  احلراس  فيأتي   ، فقط  ثانية  لعشرين  األوتار 

الشارع مزفوفًا بقهقهة الزبائن وسيكارة من كبير السقاة !!
استعمل الفلم تقنية اإليحاء اجلنسي الصائح ، حيث البطل لم يحصل على قبلة واحدة ساخنة 
معلنة ، على الرغم من أن والدة الشريط كانت عند أوشال اخلمسينيات املصرية ، وكانت 
فيها القبل متاحة حتى لعماد حمدي وأحمد مظهر وتوفيق الدقن ، وهذا أمر حّيرني حقًا 
فكلما اقترب الطالب اإلعدادي من فم الراقصة املغنية املشتهاة هدى سلطان ، أمر اخملرج 
وحاملة  وشالها  املعلمة  فستان  من  املكون  أثاثها  لتصوير  األرض  الى  بالهبوط  الكاميرات 
ثدييها الضخمني حتى ربطة عنق الشاب وقندرته املقلوبة على وجهها وزجاجة النبيذ األحمر 

الذي استهلك الشريط منه ما ميأل اآلن سدَّ النهضة من دون حرب أو زعل !!
لم تستمر حيرتي طوياًل حتى وقعت على العلة املعلولة ، وعرفت أن كاتب القصة هو املمثل 
املشهور القوي فريد شوقي الذي هو زوج هدى سلطان في احلياة الدنيا ، وأي قبلة حارة تقع 

على جسد احلكاية رمبا كانت ستؤدي الى طالق بالسبعة !!
ومن احملاسن التي نبشت الذاكرة كان اسم اخلمارة وهو بار القط األحمر ، وثريا النص هذه 
أعادتني الى قصة جنيب محفوظ » خمارة القط األسود » وكنت قرأتها قدميًا ووجدتها واحدة 
من أجمل وأعظم وأعجب القصص التي حاولت تقليدها في أول مراهقتي بكتابة القصة ، 
لكنني فشلت فتركت املسألة التي رمبا انولدت بعد حني كثير من الدهر والتجريب والتمزيق !!
كان أحد الندل يشبه عبد الوارث عسر وهذا أمر مريح وحميم ، أما جاسوس املرقص وخادم 
البنت كهرمان األمني فأحببته بسبب أدائه ، وأيضًا ألنه كان أحد رماة السهام املهرة الذين 

عاونوا عبد الله غيث بفلم الرسالة الشهير قبل أن تأكل منى واصف بعض كبده !!
ظلَّ الشريط لطيفًا رحيمًا طيبًا مبهجًا يشبه نبأ جناح عاٍل في محنة البكالوريا ، حتى ظهر 
املمثل العظيم يحيى شاهني ، فتكّسرت الكؤوس وباد النبيذ ومات الغناء والرقص والسهر 
كهرمان  أما   ، فقط  الشخير  دوره  كان  سمني  زبون  ووجه 
أنفاسها  وتقطعت  شديدًا  مرضًا  فمرضت  الطيبة  احللوة 
السعال  صناعة  هو  دورها  وصار  البدر  وجهها  وانطفأ 
واحلسرات حتى لفظت روحها وهي تنصت إلى نحيب الفتى 

اجلريح حامد !!
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