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تركيا  ثم  ومن  الخليج  دول  القناع  حاجة  به  العراق 
الحماية  لها  وتتوافر  آمنة  داخله  البرية  الممرات  بأن 
هذه  ترعى  امنية خاصة  وحدات  هناك  وان  المستمرة، 
العراق  يبدأ  ثم  لتأمين سالمتها، ومن  الخارجية  الطرق 
ودول  تركيا  بين  التجارة  لربط  معبراً  نفسه  بتسويق 
فهي  عظيمة،  أقتصادية  اهمية  له  البري  النقل  الخليج. 
واذا جرت  المواد،  نقل  في  واألزمان  المسافات  اقصر 
أفضل  البري  النقل  نجد  والزمن  الكميات  بين  المقارنة 
من النقل الجوي. ذلك اّن المسافة بين تركيا  والكويت قد 
تستغرق عشرين ساعة من السير العادي للشاحنات ومع 
دول اخرى قد تصل الى ثالثين ساعة، وهو ليس زمنا 
كبيرا في توفير بضائع قد تكون طازجة أحياناً كما في 
بعض الفواكه والخضراوات وااللبان واالغذية . وكذلك 
استخدام الطريق البري بين ايران والعراق في التصدير 
لدول البحر المتوسط عبر نقل واسع النطاق نحو االردن 

وسوريا وأننا الى لبنان.
اّما شحن المواد الصناعية فإّن النقل البري عبر العراق 
تفكر  أن  يجب  الذي  المثالي  المجال  هو  عدة  دول  الى 
ايرادات  في  توظيفه  اجل  من  بالبلد  المختصة  الجهات 
الدخل المالي اليومي على نحو هائل االنتاجية ومبرمج 

االستخدام .
كما  ليست  واالقليمي  الدولي  التجاري  النقل  مسألة  اّن 
تجري االن في حدودها الدنيا وبحسب اجتهادات من غير 
المختصين، وليست هي قضية نقل بحسب الضرورات 
كبيرة  دعائية  تسويق  خطة  من  البّد  واّنما  والحاجات، 
يشترك فيها االعالم والوفود التجارية والدعائية، فضالً 
عالجهد الحكومي والدبلوماسي في اقناع المحيط الدولي 
بأن  طرق العراق آمنة وليست خاضعة البتزاز جهة أو 

محافظة أو اقليم أو مليشيا أو مسؤول.
أولي  الصالح  عاجلة  موازنة  يتطلب  األمر  اّن  كما   
تتجاوز  ال  سريعة  اعمار  حملة  في  الخارجية  للطرق 
الخارجية  الطرق  بند الستحداث  اقرار  ثّم  ومن  شهراً، 
في الموازنة العام على المدى المتوسط. كم من االيدي 
العامة العراقية يمكن أن نزج في هذا القطاع كخدمات 

مساعدة تضطر دول اخرى لتمويلها.

 لسعة أخيرة من صفارة اإلنذار
بّقًة من الصنف الذي  يحدث هذا منذ نحو عشرة أيام بعد أن استضافت شرفتي املزججة 

يعشق قرَص صيوان األذن والطنني امللحاح حولها . 
ال تفسير لديَّ حتى اللحظة وال كشف للسر الكبير الذي يجعل تلك احلرمسة اللعينة أن تختار 
غضروف األذن اليابس وتفّضلُه على اخلدود التي تغنى بها الشعراء وأداها مطربون ومغّنون 
بادوا ثمَّ عادوا ، وأكاد أتذكر الليلة أحدهم وقد انفلت من ختمة السبعينيات بطقطوقة » فرط 
خد  أبو   « بأغنية  الروزنامة  نفس  من  آخر  ليجيبه   « السودة  احللوة  وعيونه  خدوده  الرمان 
مشمشة خّلاني ومشى » واحلقيقة هي أنني ليس مبقدوري اآلن استعادة اإلسمني الهاربني من 
الذاكرة ، لكن مبستطاعي القول أنَّ الثاني كان يشيل على وجهه املتّفح ، عينني حوالوين وثمة 
حفريات كثيرة شملت السطرين التحتاني والفوقاني من صف األسنان التي هي مبثابة خّط 

الدفاع األول عن مسألة احلضور واملقبولية الشعبية .
لم أكترث أو أنزعج كثيرًا من وجود هذه الكائنة املسكينة بشرفتي ، وتركتها حرًة سعيدًة في 
مّص ما بقي من دٍم بصيوان األذن وبشحمتها الفاترة ، لكنني لم أستطع غض النظر والسمع 

عن الصوت املزعج الذي حتدثه أثناء عملية غرز أبرتها وشفط الدماء الساخنة .
قد أكون عرفُت من األستاذ غازي معّلم األحياء املتوسط بأن الطنني الذي تصدره تلك احلشرة 
البائسة هو بفعل حركة جناحيها قبل الهبوط وليس هالهل تخرج من فمها مثل صفارة انذار .
وعلى ذكر صفارات احلرب يسعدني أن أخبركم بأنني كنت قد سمعتها مهيبًة رهيبًة مرات 
كثيرات منها بحرب تشرين من السنة الف وتسعمائة وثالثة وسبعني ، ثم زخاتها أيام حرب 
عّمان خالل  في  هنا  وآخرها   ، املصيبة  التسعينيات  باب  عند  وبعدها  الثمانينات  في  إيران 

اجلولة األولى من احلرب القوية ضدَّ فايروس كورونا الثقيل .
رائٍع  حلٍّ  إلى  اهتديت  لكنني   ، الناموس  بنت  الناموسة  احلرمسة  البّقة  بقتل  أبدًا  أفكر  لم 
يرضيني ويرضيها ويرضي الله والعباد ، لذا قمُت على طولي وفتحت نافذًة كبيرًة كي أمنح 
ضيفتي املتعبة فرصًة للهروب وهناك ستجد حاوية الزبل في أخير الزقاق ، مسورًة بجمهرة 
جيدة من العتاوي والقطط السمان ، وجتلس على باب رزق طيب حالل . لم تستغل الغبية املطية 

تلك املنحة الرحيمة وبقيت حتوم في الشرفة .
الذي وقع على أذنيَّ  العبث العشوائي  الكثير من هذا  لم يعد مبستطاعي احتمال  شخصيًا 
شاشة  من  مقربة  على  وطنينها  رفيفها  الليلة  سأنطر  لذلك   ،
على  ماشيًا  صوبها  وأتقدم  بهدوء  نعالي  وأشيل  التلفزيون 
درس  في  أفعل  كنُت  مثلما  النفس  قاطعًا   ، أصابعي  رؤوس 
الكالشنكوف األول ، وقد أصيبها مبقتٍل سريٍع ال يكّلفها وجعًا 

كثيرًا ، فتنجو هي وأنام أنا بسالم .

تشونغتشينغ )الصني(-)أ ف ب( - تؤوي وين 
جونهونغ أكثر من 1300 كلب شارد، وتخصص 
لها وقتها ومدخراتها وكامل زوايا منزلها في 
بأن  اقتناعها  ظل  في  الصني،  غرب  جنوب 

"األرض ليست فقط للبشر".
صغيرا  كلبا  وين  أنقذت  عاما،  عشرين  قبل 
تشونغتشينغ  منطقة  شوارع  أحد  في  متروكا 
إيواء  عاتقها  على  أخذت  مذاك،  الشاسعة. 
في  الدهس  من  وحمايتها  الشاردة  الكالب 

الشوارع أو أسوأ... من ساطور القصاب.
وتوضح الصينية املتقاعدة الدينامية "من املهم 
للبشر  ليست  األرض  الكالب.  بهذه  االهتمام 

فقط، هي لكل احليوانات".
مظهرا  ُيصنف  منزلي  كلب  اقتناء  كان  وفيما 
الشيوعي،  النظام  من  محظورا  "برجوازيا" 
تغّيرت األمور بدرجة كبيرة منذ حوالى عقدين 
حيوانات  يرّبون  الصينيني  ماليني  وبات 

منزلية... قبل أن يتخلوا عنها أحيانا.
وفي ظل عدم وجود أي قانون للرفق باحليوان 
في الصني، تضم البالد عشرات ماليني الكالب 

والهررة الشاردة، وفق منظمة "أنيملز إيجيا".
يزيد  ما  معقمة،  احليوانات  هذه  تكون  وقّلما 
الضغط على املالجئ اخملصصة لالهتمام بها.

حيوانات  بابها  أمام  باستمرار  وين  وجتد 

نداءات  "يوميا  تتلقى  كما  لإليواء،  جديدة 
استغاثة".

وين  تؤوي  الـ1300،  الكالب  إلى  وإضافة 
الواقع  منزلها  في  عاما   68 البالغة  جونهونغ 
عند تالل تشونغتشينغ حوالى مئة هر وأربعة 

خيول وأرانب وعصافير.
الفناء  في  بحرّية  الكالب  بعض  ويتنقل 
اخلارجي وداخل املنزل. لكن أكثريتها محتجزة 
اخلارج  في  منها  الكبيرة  ضيقة،  أقفاص  في 

والصغيرة في املنزل، تفاديا ألي عراك بينها.
وتؤكد وين أن "البعض يظنون أني مجنونة".

ينطلق يوم وين عند الرابعة صباحا، مع مهمة 

إلى  عشرين  من  التخلص  على  تقوم  شاقة 
يحني  بعدها  الكالب.  من فضالت  دلوا  ثالثني 
من  كيلوغرام   500 حتضر  إذ  الفطور،  موعد 

األطعمة التي تطهوها بنفسها في قدر ضخم.
كل  في  باحليوانات  املألى  األقفاص  وتتكدس 
إليه بعدما اضطرت  انتقلت  الذي  املنزل  غرف 
انزعاج  بسبب  عدة  مرات  عنوانها  لتبديل 

اجليران.
املبالغ الالزمة  لها  ووّفر بيع مسكنها السابق 
أجله  من  استدانت  الذي  نشاطها  لتمويل 
استنزاف  مع  دوالر(،   9200( يوان  ألف   60
تتقاضاها  التي  واخملصصات  مدخراتها 

بصفتها فنية بيئية متقاعدة.
صيتها  ذاع  أن  منذ  هبات  وين  تتلقى  كذلك 
في  وتأمل  االجتماعي.  التواصل  شبكات  عبر 
تبني  إلى  الناس  من  شهرتها مبزيد  تدفع  أن 
الوافدة  احليوانات  عدد  لكن  منزلي،  حيوان 
فقد  املغادرة.  تلك  أعداد  بكثير  يتخطى  إليها 
استقبال  برس  فرانس  وكالة  صحافيو  رصد 

ستة كالب في امللجأ خالل زيارتهم املوقع.
االنتقادات.  من  يفلت  لم  وين  نشاط  أن  غير 
وكتب أحدهم عبر شبكات التواصل االجتماعي 
من  أفضل  ليس  صغير  قفص  داخل  "احلبس 

التشرد في الشارع".

متقاعدة صينية تتشارك منزلها مع 1300 كلب
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إلغاء معرض بورجيه لصناعات الطيران االعالن عن شراء حقوق أغنيات بوب ديالن
علي السوداني

دمشق-)أ ف ب( - منذ سنوات، حتمل رانيا 
دمشق  أزقة  في  وجتول  كاميرتها  قطف 
دمشقية  ملنازل  صورًا  ملتقطة  القدمية 
هندستها  بتوثيق  منها  رغبة  تقليدّية، 
واالستثمار  اإلهمال  طال  بعدما  وهويتها 
بعدد  جسيمة  أضرار  وحلقت  منها  عددًا 

آخر خالل سنوات احلرب.
منزل  داخل  من  عامًا(،   35( رانيا  وتقول 
لوكالة  ترميم،  لعملية  حاليًا  يخضع  أثري 
فكرتي  "استلهمت  بحماس  برس  فرانس 
التوثيقية من مصورين أوروبيني، سارعوا 
احلرب  خالل  مدنهم  في  أبنية  توثيق  إلى 
العاملية الثانية، واستطاع مهندسون إعادة 
بناء أجزاء منها الحقًا، اعتمادًا على وثائق 

املصورين".
في  األميركية  رغم تخّصصها في اجلامعة 
توثيق  أن  إال  التغذية،  مجال  في  بيروت 
منذ  الشاغل  شغلها  بات  دمشق  تراث 
سنوات، خصوصًا بعدما أنشأت في العام 
2016 مجموعة على فيسبوك حتت مسمى 
واستقطبت  دامسكوس".  أوف  "هيومنز 
بالتراث  مهتم  ألف   22 نحو  الصفحة 
الدمشقي وآالف الصور التي وثقها أعضاء 

اجملموعة ملنازلهم الدمشقية.
حكرًا  ليس  "التوثيق  أّن  رانيا  وترى 
جعل  محاولتها  هنا  ومن  اخلبراء"،  على 
افتراضي  توثيق  بكتاب  "أشبه  اجملموعة 
بعدسات من يقطن في هذه املنازل".  ويتألف 
ضيق  مدخل  من  عمومًا  الدمشقي  البيت 
الدهليز، يؤدي إلى فسحة مفتوحة  ُيسّمى 
واسعة فيها أشجار عّدة، تتوسطها بحرة 
املزخرف.  باحلجر  مكسّوة  الشكل  دائرية 
وأبواب  خشبية  نوافذ  اجلوانب  وعلى 
متناظرة للغرف التي عادة ما يكون سقفها 
قرب  مصفوفة  خشبية  أعمدة  عن  عبارة 
بعضها البعض، أو تكسوه زخارف ملونة. 
وغالبًا ما يضّم كل منزل غرفتني للضيوف، 
واحدة صيفية وأخرى شتوية. ومنذ اندالع 
النزاع في سوريا العام 2011، حتّول عدد 
من املنازل إلى مراكز إيواء صغيرة، يؤوي 
األولوية  أكثر. وباتت  أو  كل منها عائلتني 
حساب  على  ذلك  جاء  ولو  للسكن،  فيها 
تصميمها. واضطرت عائالت كثيرة لتغيير 

عددًا  تستوعب  كي  البيوت  بعض  مالمح 
أكبر من األشخاص.

تهديد أساسي
صور  بينها  عدة  عوامل  إلى  استنادًا 
التقطتها رانيا بني العامني 2016 و2017، 
تتعاون جهات رسمية وخاصة حاليًا على 
سكنته  الذي  األثري،  القوتلي  بيت  ترميم 
ويتحّدر  العريقة  الدمشقية  القوتلي  عائلة 
شكري  السابق  السوري  الرئيس  منها 
بني  ملرتني  الرئاسة  تولى  الذي  القوتلي 

العامني 1943 و1958.
من  يتألف  الذي  الواسع،  املنزل  داخل 
رانيا  تسجل  وباحة،  وأقبية  طابقني 

مالحظات على دفتر صغير. وتلتقط مزيدًا 
على  الرسومات  من  شبر  لكل  الصور  من 

جدرانه وسقفه.
وتعّرض املنزل العام 2016 النهيارات بعد 
في  سقطت  قذائف  جراء  جدرانه  تصّدع 

محيطه، عدا عن عوامل الطقس واإلهمال.
وتشرح رانيا التي شاركت العام 2017 في 
دورة تدريبية في إيطاليا بعنوان "اجلرائم 
أّنه  التراث"، كيف  الفن واحلفاظ على  ضد 
خالل سنوات احلرب "تدّمرت املدن القدمية 

في حمص وحلب من دون أن ُتوّثق".
من  القدمية  دمشق  على  "خشيت  وتضيف 
أن تنال املصير ذاته، فسارعت إلى توثيق 

تفاصيلها".

للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  وأدرجت 
والعلوم والثقافة )يونسكو( في 2013 على 
قائمتها للتراث املهدد باخلطر ستة مواقع 
من  كل  في  القدمية  املدينة  بينها  سورية 

دمشق وحلب.
وتعّرضت املدينة القدمية في دمشق حتديدًا 
خالل  النزاع،  اندالع  منذ  قذائف  لسقوط 
العاصمة  أطراف  على  دارت  عنيفة  معارك 
املعارضة  الفصائل  بني  محيطها  وفي 
والقوات احلكومية، قبل أن تتمكن األخيرة 
من طردها بعد هجوم واسع وحصار محكم 

في العام 2018.
"التهديد  سابقًا  شّكلت  احلرب  كانت  وإذا 
"مهددة  اليوم  فهي  املنازل"  لهذه  األساسي 

استثمارها  جراء  هويتها  تفقد  بأن 
إهمالها  نتيجة  أو  ربحية،  مشاريع  في 

ونسيانها بعد هجرة سكانها"، وفق رانيا.
احلرب،  اندالع  من  عقدين  حوالى  قبل 
العائلة  منزل  عامًا(   61( جبري  رائد  حّول 
قدر  محاواًل  شعبي،  مطعم  إلى  املتوارث 

اإلمكان احلفاظ على هويته.
يجلس  بينما  برس  فرانس  لوكالة  ويقول 
املنزل"كنا  باحة  وسط  في  البحرة  قرب 
وشك  على  كان  إذ  بأكمله،  البيت  سنخسر 

االنهيار ويحتاج ترميمه مبالغ طائلة".
وبعد حتويله مطعمًا في بداية التسعينات، 
مادي  مردود  على  احلصول  من  مّكنه  ما 
وبات  ترميمه.  من  تدريجًا  متّكن  ثابت، 

السواح  خصوصًا  دمشق  لرواد  مقصدًا 
والزوار األجانب الذين بات يفتقدهم اليوم 

جراء احلرب.
على  حكرًا  ليس  الدمشقي  "البيت  ويقول 
سكانه، هو معلم سياحي، كان يزوره كل من 

يقصد دمشق الكتشاف جماله".

أسكن في متحف"
على عكس أولئك الذين استثمروا منازلهم 
يتمّسك  أهملوها،  أو  ربحية  مشاريع  في 
الدمشقي  ببيته  سنة(   50( غضبان  سمير 
عليه  "للحفاظ  كبيرًا  اهتمامًا  ويولي 
األمر  أن  رغم  تفاصيله"،  بأدّق  واالعتناء 
يحمل  وهو  غضبان  ويقول  ماديًا.  مكلف 

مجال  في  ويعمل  النفس  علم  في  دكتوراه 
 12 منذ  زوجتي  مع  هنا  "أقطن  التجارة، 
سنة، في املكان ذاته حيث سكن األمير عبد 
دمشق  من  اتخذ  الذي  اجلزائري"  القادر 
الفرنسية  السلطات  نفته  بعدما  له  مقرًا 

خارج اجلزائر العام 1855 ثّم توفي فيها.
ويضيف "سعيت ألن أحافظ على فرادة هذا 
تعاقبوا  الذين  لألشخاص  تكرميًا  البيت 
زائر  "ألي  مفتوح  بابه  أّن  إلى  الفتًا  عليه"، 

يرغب مبشاهدة هذا الفن".
ويعود تاريخ هذا البيت إلى القرن التاسع 
للجزائري.  كبيرة  صورة  وتتوّسطه  عشر، 
ويتألف من باحتني كبيرتني وأرض مكسوة 

برخام رمادي وحجارة سوداء.

اشترت   - ب(  ف  )أ  نيويورك, 
"يونيفرسال ميوزيك" حقوق كامل أغنيات 
الصفقات  أكبر  إحدى  في  ديالن،  بوب 
على  املوسيقى،  تاريخ  في  نوعها  من 
االثنني.  بيان  في  اجملموعة  أعلنت  ما 
أغنية،   600 من  أكثر  االتفاق  ويشمل 
الوحيد  للمغني  شهيرة  أغنيات  بينها 
لآلداب  نوبل  جائزة  احلائز  العالم  في 
)2016( من أمثال كالسيكيات الستينات 
"بلوين إن ذي ويند" و"ّي تاميز ذي فالي 

رولينغ  إيه  و"اليك  تشاينجينغ"  ايه  آر 
أحدث  أغنيات  يشمل  كذلك  ستون".  
وهي  فاول"  موست  "مردر  بينها  عهدا، 
مخصصة  دقيقة   17 من  مغّناة  قصيدة 
جون  السابق  األميركي  الرئيس  الغتيال 
اإلنتاج  شركة  توضح  ولم  كينيدي.  ف. 
لكن  الصفقة،  قيمة  الفور  على  املوسيقي 
صحيفة "نيويورك تاميز" أشارت إلى أنها 
قد تفوق 300 مليون دوالر. وقال رئيس 
لوسيان  ميوزيك"  "يونيفرسال  مجموعة 

غرينج في بيان "ليس خفيا على أحد أن 
فن تأليف األغنيات هو مفتاح أساسي في 
أن  سّرا  ليس  كما  عظيمة،  موسيقى  أي 
بوب هو من كبار املعّلمني في هذا الفن".  
وأضاف غرينج "ال نبالغ بالقول إن عمله 
املذهل حصد حب وإعجاب املليارات حول 
العالم. ال أشك البتة في أن موسيقى بوب 
مقبلة  قرون  وحتى  لعقود  ستبقى  ديالن 

ُتغّنى وُتعزف وُتحب في كل مكان".
 وقد انطلقت مسيرة بوب ديالن البالغ 79 

زميرمان،  روبرت  احلقيقي  واسمه  عاما، 
في غرينيتش فيلدج في مطلع الستينات، 
وهو باع مذاك أكثر من 125 مليون ألبوم 
بصورة  احلفالت  إحياء  في  استمر  كما 
اجلائحة  قبل  ما  إلى  وصوال  دائمة 
حزيران/يونيو  في  أصدر  وهو  احلالية. 
أول ألبوماته الغنائية األصلية منذ ثماني 
ويز"،  راودي  أند  "راف  بعنوان  سنوات، 
ويشمل أغنية "مردر موست فاول" بعد 58 

عاما على النسخة األولى منها.

من   2021 العام  نسخة  ألغيت   - ب(  ف  باريس-)أ 
معرض بورجيه لصناعات الطيران والفضاء الذي يقام 
قرب باريس وكان مقررا بني 21 و27 حزيران/يونيو 
املقبل "نظرا إلى عدم اليقني املرتبط باألزمة الصحية" 
املنظمون.  أفاد  ما  على  كوفيد19-  وباء  عن  الناجمة 
إدارة معرض  إن مجلس  بيان  املنظمون في  وأوضح 
"توصل  والفضاء  الطيران  لصناعات  الدولي  باريس 
الدولي  الصحي  الوضع  إلى  نظرا  القرار  هذا  إلى 
الذي يستقطب مئات  لهذا احلدث  الزوار"  وإلى عدد 
الرابعة  النسخة  وأرجئت  سنويا.  األشخاص  آالف 

واخلمسون من هذا املعرض تاليا إلى حزيران/يونيو 
2023. وأتى اإللغاء في حني وجهت اجلائحة العاملية 
ضربة شبه قاضية إلى قطاع الطيران العاملي ما أثر 
أيضا على صناعة الطيران في العالم التي اضطرت 
املفوض  وقال  جذري.  بشكل  االنتاج  تخفيض  إلى 
العام للمعرض باتريك ضاهر في البيان "بعد أشهر 
طويلة من تعليق نشاطات املعارض عبر العالم كانت 
سعيدة  والدفاع  والفضاء  الطيران  صناعات  أوساط 
بااللتقاء مجددا". وهو ينوي جعل نسخة العام 2023 

"معرض التجدد".

 مخاوف على هوية مدن الشرق العريقة:
شابة تصّور منازل دمشقية تقليدية لتوثيق هندستها

الثامن  باريس- نيويورك -)أ ف ب( - 
قبيل   1980 األول/ديسمبر  كانون  من 
لينون  جون  ليال،  عشرة  احلادية 
إلى  يعودان  أونو  يوكو  وزوجته 
أن  قبل  تسجيل،  جلسة  بعد  منزلهما 
ويطلق  املبنى  أمام  فجأة  رجل  يظهر 

خمس رصاصات في اجتاه املغني.
املقعد  على  املستشفى  إلى  لينون  ُنقل 
حال  في  وهو  شرطة  لسيارة  اخللفي 
من  كبيرة  كميات  فقد  لكنه  حرجة. 
للنجاة"،  الدم و"لم يكن لديه أي فرصة 

بحسب طبيب.
"اغتيال العضو السابق في فرقة بيتلز 
جون لينون مساء االثنني أمام منزله في 
نيويورك"... هو مضمون اخلبر العاجل 
األول الذي أرسلته وكالة فرانس برس 
في تلك الليلة في مستهل تغطية واسعة 
للحدث بحجم الشعبية العاملية الكبيرة 

للفنان.
الذي أوقف في مسرح اجلرمية  القاتل 
من  والعشرين  اخلامسة  في  شاب  هو 
العمر يدعى مارك تشامبان، وقد ارتكب 
جرميته بحجة "أصوات" داخلية لم يقَو 
على مقاومتها كانت حتّرضه على هذه 
الفعلة.وقبل ساعات من تنفيذ اجلرمية، 
كان تشامبان قد امتزج باحلشود أمام 
منزل لينون، حيث تهافت محّبوه ألخذ 
توقيع من جنمهم احملبوب على نسخة 
من أسطوانته اجلديدة "دابل فانتاسي".
للموسيقي  عودة  األلبوم  هذا  وشّكل 
إلى  األربعني  سن  في  البريطاني 
الصمت.  من  سنوات  بعد  األضواء 
بعد  حتى  يوما،  يأفل  لم  جنمه  لكن 

مسيرة  انتهاء  على  سنوات  عشر 
وكالة  أرشيف  يشهد  كما  "بيتلز"،  فرقة 
فرانس برس من خالل مواقف اإلشادة 

التي تلت االغتيال.

"مأساة كبيرة"
املنتخب  األميركي  الرئيس  وصف  فقد 
"مأساة  بأنها  احلادثة  ريغن  رونالد 
كبيرة" بعيد اإلعالن عن الوفاة، فيما لم 
التوافد  عن  الفنان  محبي  آالف  يتأخر 
إلى محيط سنترال بارك أمام مقر مبنى 
مع  لينون  أقام  حيث  الراقي  داكوتا 

يوكو أونو وابنهما شون.
وبعدما عانت من "التوتر" بفعل "اجللبة" 
األرملة  سارعت  احلادثة،  رافقت  التي 

مراسم  إقامة  عدم  عن  اإلعالن  إلى 
تشييع عامة جلون لينون، ألنها لم تكن 
تريد حتّول ذلك إلى ما يشبه "السيرك"، 
على ما شرح حينها ديفيد غيفن رئيس 

شركة اإلنتاج اجلديدة للثنائي.
لم يحل دون تدفق رسائل  أن ذلك  غير 
 14 وفي  للفنان.  االستثنائية  الوداع 
مئة  بني  حتدى  األول/ديسمبر،  كانون 
ألف شخص ومئتي ألف صقيع سنترال 
اجلرمية،  مسرح  من  مقربة  على  بارك، 
وبثت  لينون.  جلون  حتية  لتوجيه 
لبيتهوفن  موسيقية  مقطوعات  البلدية 
و"أغنيات رقيقة للبيتلز تكرميا للينون".
كذلك جتمع عشرات آالف محبي املغني 
ميامي  بينها  عدة  أميركية  مدن  في 

وسياتل  وشيكاغو  أجنليس  ولوس 
ساحات  أو  متنزهات  "في  وبوسطن، 
ريد  مسرح  في  أو  سيارات  مواقف  أو 
روكي  جبال  قلب  في  الطبيعي  روكس 
حيث أحيت فرقة بيتلز حفلة في 1964".
األول/ديسمبر  كانون  من  الثامن  في 
مبنى  في  احلديد  بوابة  دخلت   ،1980
بعدما  التاريخ،  نيويورك  في  داكوتا 
بحصن  الشبيهه  العمارة  هذه  شهدت 
قبالة حديقة سنترال بارك اغتيال جون 

لينون بالرصاص.
ما  ومنذ  حينها  نيويورك  كانت  وقد 
لنهضة  رمزا  سنوات  عشر  من  يقرب 
صاحب  "بيتلز"  لفرقة  السابق  القائد 

أغنية "إمياجن" الشهيرة.

ولدى وصوله إلى كبرى املدن األميركية 
ترزح حتت  نيويورك  كانت   ،1971 في 
لكنها  والفقر.  اجلرمية  معدالت  ارتفاع 
وشّكلت  فنية  طفرة  أيضا  تشهد  كانت 
جنما  أن  لدرجة  كثيرين  فنانني  موئل 
قادرا  كان  لينون  جون  بشهرة  عامليا 
"ال  مقهى  في  القهوة  تناول  على 
اجملازفة  دون  من  منزله  قرب  فورتونا" 
قناصي  أو  املعجبني  سيل  مبواجهة 

صور املشاهير.
أونو  يوكو  السابقة  شريكته  وقالت 
وثائقي  خالل  عاما   87 حاليا  البالغة 
أن  "لينون  بعنوان   2010 سنة  ُعرض 
باالنسجام  حقا  نشعر  "كنا  سي"،  واي 

مع سكان نيويورك".
كما قال جون لينون في أحد تصريحاته 
نيويورك  سكان  من  الكثير  "التقيت 
هذا  يتركها.  ال  أحدا  لكن  يتذمرون، 

أفضل مكان في العالم".
بادئ  في  الثنائي  وانتقل  بالطرد  أمر   
كان  الذي  فيلدج  غرينيتش  إلى  األمر 

حيًا فنيًا بامتياز.
كاتبة  وهي  ريان  سوزان  وتوضح 
سياحية  جوالت  تنظم  نيويورك  من 
محطات  بأبرز  "بيتلز"  محبي  لتعريف 
الفرقة في املدينة، "هو لم يكن يريد أن 
والعضو  املشهور  لينون  جون  يكون 
الشقة  بيتلز".وشغل  فرقة  في  السابق 
الثنائي  املؤلفة من غرفتني حيث عاش 
من   105 املبنى  في  و1973   1971 بني 
لربع  نيويورك،  في  بنك ستريت  شارع 
قرن الشخص عينه هو روجر ميدلتون 

الذي "يعي اإلرث" املتصل باملكان.

احملكمة  تعود   - ب(  ف  )أ  واشنطن- 
إلى  بالذاكرة  االثنني  األميركية  العليا 
الوسطى  العصور  بني  غابرة  حقب 
جلسة  خالل  املاضي،  القرن  وثالثينات 
باسم  ُتعرف  فنية  جملموعة  مخصصة 
من  النازيون  عليها  استحوذ  فلف"  "كنز 
برلني  ترفضه  مسعى  في  يهود،  جتار 
"حكومات  "سابقة" ضد  أن يشكل  خشية 

ذات سيادة".
أعمال  حول  القضائي  النزاع  ويدور 
القرنني  بني  أجنزت  وذخائر  دينية 
ويعرضها  عشر  والرابع  عشر  احلادي 

حاليا متحف في برلني.
ليبر  جيد  األميركي  املوسيقي  وقال 
الذي يقاضي أملانيا تكرميا لذكرى جده، 
هو  امللف  "هذا  برس  فرانس  لوكالة 
وتعويضات  فنية(  )أعمال  إعادة  قضية 
مع  قسرية  بيع  عمليات  خلفية  على 
املقام  في  لكنها  كبيرة،  مالية  ترددات 

األول قضية عدالة". وجّد ليبر هو سامي 
روزنبرغ الذي كان تاجرا لألعمال الفنية 
القرن  عشرينات  في  فرانكفورت  في 
يهود  جتار  مع  اشترى  وهو  العشرين. 
املالية  األسواق  انهيار  قبيل  آخرين 
لدوق  اململوكة  القطع  كامل   ،1929 في 
التي  فلف  أسرة  سليل  وهو  برونشفيغ 
األوروبيني  امللوك  من  كثير  منها  يتحدر 
الكساد  الوسطى. وفي ظل  العصور  في 
األسواق حينها، جنح هؤالء  في  الكبير 
هواة  إلى  القطع  نصف  بيع  في  التجار 
جمع أميركيني سنة 1932، فيما وضعوا 
حوالى  عددها  البالغ  املتبقية  القطع 

أربعني داخل خزنات في هولندا.
وصول  من  عامني  بعد   ،1935 وسنة 
التجار  باع  احلكم،  إلى  هتلر  أدولف 
القطع بأسعار بخسة إلى بروسيا التي 
مؤسس  غورينغ  هيرمان  يقودها  كان 

الشرطة السرية األملانية )غستابو(.

سنوات اإلقامة في نيويورك عنوان التجديد في مسيرة املغني
موجة تأثر غزت العالم قبل أربعة عقود إثر اغتيال جون لينون
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